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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő azon középvállalkozások: 

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti 

évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 

b) amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 

üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA 

hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 

fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

A támogatást igénylőnek a fenti pontokban szereplő kritériumoknak együttesen kell megfelelnie. 

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  

c) szövetkezetek.  

Gazdálkodási formakód szerint:  

látolt felelősségű társaság 
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Pályázati kiírás célja: 

Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is 

kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági 

alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, 

versenyképességének javítását. 

Jelen Felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz 

támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes 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 támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a 

technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek  

a) Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.  

3.1.2 Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

b) Infrastrukturális és ingatlan beruházás.  

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen 

belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával. 

d) A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó 

informatikai eszközök és szoftverek beszerzése. 

e) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések. 

f) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme. 

g) Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, 

termékek környezetvédelmi minősítése. 

h) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek 

A Felhívás 3.1.1 a) pontjában meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt összköltségének 

20%-át el kell érniük. 

A Felhívás 3.1.2. d) pontban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó új szoftverek és kapcsolódó költségeik 

együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. 

A Felhívás 3.1.2. e) és f) pontokban meghatározott támogatható tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt 

összköltségének 10%-át érhetik el. 

A Felhívás 3.1.2. h) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 0,5%-

át érhetik el. 

Beadás határideje: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15. 12.00 óráig lehetséges. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsönből és önerőből tevődik össze, amelyek együttesen 

meghatározzák a projekt elszámolható összköltségét. 

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint. 

2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft. 

3.) Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

4.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke: 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő 

támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet. 

5.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.3. 7.) 

pont a)-c) alpontokban szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani. 

6.) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia 

kamatláb felhasználásával történik. 

7.) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma: 

a) Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén: 

aa) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 60%, 

ab) a Közép-Dunántúl régióban 45%, 

ac) a Nyugat-Dunántúl régióban 35% lehet. 

b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 

ba) az elszámolható költségek 70%-a lehet. 

c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100%-a lehet. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 88,94 milliárd Ft,  

 amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 38,94 milliárd Ft, 

 a kölcsön keretösszege: 50 milliárd Ft. 7  

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-300 db. 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP 1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP 1.2.7-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

a) amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti 

évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele); 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 1 fő volt; 

c) amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásnak 

minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó 

árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta. 

d) amelyek jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámoló szerinti nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele legalább 0,5 milliárd 

forint volt; 

e) amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 

minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el; 

f) amelyek beszállító KKV-k; 

Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy 

részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy 

annak beszállítói integrátora részére. A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett 

beszállítói szerződés köti a gyártóhoz. 

A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés másolatának benyújtásával, és az integrátor vagy gyártó nyilatkozatával 

történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően 

megkezdődött és zajlik. A nyilatkozatnak kötelező formája nincsen, egyetlen formai kritériuma, hogy az adott cég 

részéről hivatalos aláírási formában készüljön. 

g) amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari 

tevékenységekre irányul; 

h) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

 

Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
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b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezetek. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 

 

 

 

övetkezet 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás támogatási lehetőséget biztosít vállalkozások számára európai uniós források felhasználásával oly módon, hogy komplex 

fejlesztési elképzelések kapacitásbővítő elemeit közvetlenül támogatja, míg a jelen felhívásból nem finanszírozható tevékenységekhez 

összehangoltan, más GINOP felhívások keretében biztosít támogatást. Ily módon a stabil növekedés és foglalkoztatás szempontjából 

ígéretes mikro-, kis- és középvállalkozásokat kívánjuk kedvező helyzetbe hozni. Jelen felhívás célzottan a feldolgozóipari 

ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító 

vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy 

a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat. 

Jelen felhívásra kizárólag olyan projektjavaslatok nyújthatók be, amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az 

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti 

fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen 

belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

c) Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

d) Információs technológia-fejlesztés 

e) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

f) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok 
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megszerzése 

A b) és c) ponthoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt 

összköltségének legfeljebb 55%-át, a d) pontban szereplő információs technológia-fejlesztéshez kötődő új szoftver beszerzés és 

kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. Az e) és f) pontokban szereplő, az új eszközök, gépek 

beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez 

kapcsolódó költségek, valamint a minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 

tanúsítványok megszerzése együttesen legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. 

Beadás határideje: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2018. február 15-től (VÁRHATÓAN CSÚSZIK A KEZDÉS) 2018. 

március 15-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

A támogatás mértéke, összege 

1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. 

2. A támogatás maximális mértéke: 

2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén: 

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség: 

a) 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke12: 

aa) Ha a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már 

működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható. 

ab) Ha az elszámolható költség az aa) pont szerint nem határozható meg, a támogatott beruházás költségének és 

egy, a támogatás hiányában hitelt érdemlően megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás 

költségének a különbsége számolható el. 

b) 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás. 

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, mikro- és kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal 

növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a 

támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális 

mértékét: 

Támogatási kategória  mikro- és kisvállalkozás  középvállalkozás  

Regionális beruházási támogatás/ Megújuló 

energia termeléséhez nyújtott beruházási 

támogatás  

Nyugat-Dunántúl  45%  35%  

Közép-Dunántúl  50%  45%  

Dél-Dunántúl  50%  50%  

Észak-Magyarország  50%  50%  

Észak-Alföld  50%  50%  

-Alföld 50%  50%  

Csekély összegű támogatás esetén  Konvergencia régióban  50%  50%  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,57 milliárd Ft.  

Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 70-85 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási 

forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, 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, amelyek:  

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek 

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 

amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá 

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 2 fő volt, 

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 

e) képesek teljesíteni a 3.4. fejezetben, valamint a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai 

feltételeket. 

Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezetek  

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) 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

i) 129 Egyéb szövetkezet 

j) 141 Európai részvénytársaság (SE) 
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k) 142 Európai szövetkezet (SCE) 

l) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

m) 228 Egyéni cég 

n) 231 Egyéni vállalkozó 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő 

képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a 

hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és 

egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka 

stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti 

szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül. 

 

A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése 

(helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások 

igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán 

lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai 

beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás 

hatékonyságát, versenyképességét. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. 

A vissza nem térítendő támogatás mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem 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 bevezetése). 

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

(felhőalapú szolgáltatások bevezetése). 

 

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;  
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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). 

 

Egy támogatási kérelem keretében kettőnél 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 ( 

GINOP-1.2.1, GINOP-1.2.2, GINOP-1.2.3-8.3.4, GINOP-1.2.6-8.3.4, GINOP-1.2.7, GINOP-1.2.8, GINOP-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 
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vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási kérelmet benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem 

támogathatók: 

a. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése 

b. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás 

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

d. 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. 

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

ennek minősül. 

 

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a releváns elszámolható költségek (lásd 5.5 

rész) alkalmazásával hibrid megoldások esetében: 

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek, mobil technikák, üzleti felhőszolgáltatások 

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 

 

Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. pontok, a felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetében 

csak az I. (csak kliensoldali eszközök beszerzése esetén), illetve a IV. pontok alkalmazhatóak. 

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti megoldások szolgáltatási / bérleti díja 

legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható. 

Beadás határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8. 12:00 óráig lehetséges. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttesen, közös támogatási kérelem benyújtásával igényelhető. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

b) 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. 

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-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már 

megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható 
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(minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer a 3.2.1 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített 

partnerétől, disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén az összes elszámolható költség 40 %-a, egyéb 

támogatást igénylő esetében 35%-a lehet. 

c) 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. 

d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A 

saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 

eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és 

a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni 

referencia kamatláb felhasználásával történik. 

g) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg a 3.10. 

és 5.9. pontban szereplő maximumokat. 

 

Pályázatnak melléklete a maximális költségvetés kalkulátor! 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48,2 milliárd Ft, melyből  

a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd Ft,  

a kölcsön keretösszege: 27 milliárd Ft.  

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db. 

 

Operatív Program neve:  

Pályázati kiírás címe GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher 

Pályázati konstrukció 

kódja: 

GINOP-2.1.4-15  

 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja a támogatási igény benyújtását megelőzően GINOP forrásból K+F+I tevékenységet nem végző, de piacképes 

termékkel, technológiával vagy szolgáltatással rendelkező mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonása az innovációs láncba oly 

módon, hogy a voucher segítségével igénybe vett innovációs szolgáltatások révén a vállalkozások innovációs tevékenységének 

intenzitása fokozódjék.  

A felhívás további célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (a továbbiakban: S3) megfogalmazott prioritásokat 

támogassa azzal a szándékkal, hogy a KKV-k széles körének jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez 
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kiszámítható forrást biztosítson. Jelen Felhívás esetében innováció5 alatt az Oslo kézikönyv 6 alapján meghatározott innováció 

fogalmát, beleértve az adaptív innovációt értjük A szakosodási irányokban megjelölt területen egyrészt innovatív megoldásokkal (ún. 

követő innovációval) és korszerű fejlesztésekkel a tradicionális ágazatok megújulnak, élénkebb K+F+I tevékenység alakul ki, ezáltal 

munkahelyek jöhetnek létre. 

Támogatást igénylők 

köre:  

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, 

a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 1 fő volt, 

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség 

területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:  

A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás  

a) Innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs támogató 

szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a 

vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz). 

Beadás határideje: támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 30. 9 órától 2018. november 30-án 12 óráig lehetséges 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 5 millió forint. 

A támogatás mértéke: 

- A kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás 

Az innovációs támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás 

az elszámolható költségek 100%-ára növelhető, feltéve, hogy bármely hároméves időszak 

alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes 

összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t. Amennyiben a 200.000 EUR-t 

meghaladja, akkor a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 

50%-át. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 300 millió Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 300-500 db. 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által 

előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 

GINOP-3.1.2-8.2.4-16  

 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz 

nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT 

ágazatban működő gazdasági társaságok, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén 

fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, IKT ágazatban működő gazdasági társaságok fióktelepei, amelyek: 

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak6 minősülnek 

b) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele, továbbá 

c) az alábbi TEÁOR’08 főtevékenységgel rendelkeznek és/vagy a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben az árbevételük legalább 50%-a infokommunikációs tevékenységből (lásd TEÁOR’08 lista 

alább) származott: 

ység gyártása 

 

 

 

 

 

 

 

sadás 

-üzemeltetés 

-technológiai szolgáltatás 

 

-portáli szolgáltatás 

-szolgáltatás 

d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 

1 fő volt, 

e) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 

f) Támogatási kérelem csak az alábbi (TEOR’08 lista) Fejlesztendő tevékenységre irányulhat: 
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es programozás 

 

-üzemeltetés 

-technológiai szolgáltatás 

 

-portáli szolgáltatás 

-szolgáltatás 

 

Gazdálkodási formakód szerint 

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b) 114 Részvénytársaság 

c) 116 Közkereseti társaság 

d) 117 Betéti társaság 

e) 141 Európai részvénytársaság (SE) 

f) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás az alábbi két célterületen kívánja támogatni az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozásokat, 

mint leendő támogatás igénylőket:  

- általuk előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, és 

 - nemzetközi piacokra való belépése.  

 

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén segítse az újszerű infokommunikációs 

ötletek piaci termékké és szolgáltatássá fejlesztését, bevezetését és üzleti hasznosítását, és a már külpiaci tevékenységet folytató IKT 

mikro-, kis- és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének elősegítését. Mindezen célok eredményeként megvalósulhat az 

IKT mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosítása, illetve exportképességének és 

versenyképességének növekedése. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Piaci információk beszerzése (piacelemzés, piacfelmérés, piackutatás, ügyféladatbázis igénybevétele) 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) IKT termékek és szolgáltatások ágazati specifikációja, testreszabása, továbbfejlesztése, tesztelése 

b) új IKT termék verziók és szolgáltatások kapcsán fejlesztői és tesztkörnyezet kialakítása, fejlesztői és felhasználói kézikönyvek 

elkészítése 

c) nemzetközi szakkiállításokon, konferenciákon, egyéb rendezvényeken (pl. termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B 

partnertalálkozókon) való részvétel 

d) piacra jutás támogatása (marketing tevékenységek, egyéb piacra jutáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele) 

e) tanácsadás igénybevétele, illetve szoftver és IT szolgáltatás lokalizáció (fordítás és 

honosítás) és a külpiaci megjelenést lehetővé tevő online fejlesztés (pl.: több nyelven elérhető) 
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f) szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása 

g) külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége 

h) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek 

Időbeli keret: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8. 12:00 óráig lehetséges 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A támogatás mértéke, összege  

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani.  

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel 

rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 25 millió Ft lehet. Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen 

belül 10% vagy a feletti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2 millió Ft, maximum 40 millió Ft lehet.  

c) A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 40 %-a lehet.  

d) A kölcsön összege: Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% alatti arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást 

igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 32 millió Ft lehet. Legutóbbi lezárt teljes üzleti évben összes nettó értékesítési árbevételen belül 10% és a feletti 

arányú exportárbevétellel rendelkező támogatást igénylők esetében minimum 2,5 millió Ft, maximum 50 millió Ft lehet.  

e) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét. f) A kölcsön támogatástartalmának számítása az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) 

pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni 

referencia kamatláb felhasználásával történik. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,9 milliárd Ft, melyből  

 a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1,8 milliárd Ft,  

 a kölcsön keretösszege: 4,1 milliárd Ft.  

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 115 db. 

  

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások terjesztésének támogatása 
Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-3.2.2-8.2.4-16  

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz 

nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó, 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, amelyek: 

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak5 minősülnek 

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az 

előtársaságként való működés időszaka nem számít bele, továbbá 

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

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 

e) képesek teljesíteni a 3.4. fejezetben, valamint a Felhívás 2. és/vagy 3. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai 

feltételeket. 

Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezetek 

 

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) 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

i) 129 Egyéb szövetkezet 

j) 141 Európai részvénytársaság (SE) 

k) 142 Európai szövetkezet (SCE) 

l) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

m) 228 Egyéni cég 

n) 231 Egyéni vállalkozó 

 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő 

képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a 

hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és 

egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka 

stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti 

szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül. 

 A konstrukció segítségével támogatott komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú bevezetése 

(helyben telepített saját szoftver bevezetése célterület), illetve a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások 

igénybevétele (felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület), melyeket saját erőből nem vagy csak nagy anyagi áldozatok árán 

lennének képesek megvalósítani, egyaránt hozzájárul a hazai kkv-k belső és külső vállalati működésének javulásához az informatikai 

beruházási költségek csökkentése és magasabb színvonalú IKT megoldások használata révén, ezáltal javítva a vállalkozás 

hatékonyságát, versenyképességét. 
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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 bevezetése). 

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

(felhőalapú szolgáltatások bevezetése). 

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. 

Időbeli keret: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2019. március 8. 12:00 óráig lehetséges 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

b) 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. 

ész)támogatási kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által 

meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft. 

területet 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-3.2.1-15 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 a 3.2.1 projektben minősített szállítótól 
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vagy annak szintén  minősített partnerétől, disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén azösszes elszámolható költség 40 %-a, egyéb 

támogatást igénylő esetében 35%-a lehet. 

c) 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. 

érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. 

(rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.  

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48,2 

milliárd Ft, melyből 

 

 

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése 

társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db. 

 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.2.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra kizárólag azon mikro-, kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek:  

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 

ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és 

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 1 fő volt és 

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy 

ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. 

Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. 

cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati 

jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. 

af) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi 

állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a kormány előzetesen 

hozzájárult 

Jogi forma szerint 
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ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt 

felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit 

közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság) 

bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)  

bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég) 

bd) szövetkezetek (12-) 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A program elsődleges célja a fentiekkel összhangban a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, 

felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi 

tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése. 

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező 

foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan 

kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén 

az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Gyakornokok foglalkoztatása: 

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: 

c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása. 

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 

A a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak. 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok 

foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben. 

b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, 

megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű 

gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása. 

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem 

engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű 

gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem 

engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás). 

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi 

állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés 

segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2020. március 31. között lehetséges. 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000Ft maximum 30 000 000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a Felhívás 3.2. 

pontjában foglaltak figyelembe vételével. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd forint. 

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-9000 db. 

 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.3.5-18  

Támogatást igénylők 

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. 

 

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 

j. 129 Egyéb szövetkezet 

k. 141 Európai részvénytársaság (SE) 

l. 142 Európai szövetkezet (SCE) 

m. 228 Egyéni cég 

n. 231 Egyéni vállalkozó 

 

A Hitelprogramban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. A Hitelprogramban kezdő vállalkozások is igényelhetnek 

támogatást. 
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Pályázati kiírás célja: 

A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és 

szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, bővítésének támogatása, amelynek egyedi célkitűzése a finanszírozási forrásokhoz 

nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése a mikro-, kis- és középvállalkozások külső 

finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, ami javítja a 

technológiai felkészültséget. A Hitelprogram célja a mikro-, kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak a támogatása, amelyek 

pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

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 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) 

Beadás határideje: A Hitelprogram keretében 2018. szeptember 10-től 2020. november 01-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Kölcsön összege 

Minimum 1 millió HUF – Maximum 50 millió HUF 

Kezdő1 vállalkozások által igényelhető hitel összege maximum 25 millió HUF lehet. 

 

A kölcsön kamata, díjak, jutalékok 

Kamat   0% / év  

 Kezelési költség   Nem kerül felszámításra.  

 Rendelkezésre tartási jutalék   Nem kerül felszámításra.  

 Előtörlesztési díj   Nem kerül felszámításra.  

 Szerződésmódosítási díj   Nem kerül felszámításra.  

 Késedelmi kamat   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény 6:48 §-ában meghatározott 

mértékű késedelmi kamat.  

 Egyéb költségek   A hitelkérelem bírálatával, a 

kölcsönszerződés megkötésével és 

módosításával, valamint a kölcsön 

folyósításával összefüggésben nem 
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számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik 

felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).  

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.  

A kölcsön a Végső kedvezményezett által 

bármikor előtörleszthető vagy végtörleszthető 

anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak 

romlását, vagy terheinek, költségeinek 

növekedését eredményezné.  

 

 

A Saját Forrás minimálisan elvárt mértéke a Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a, amelynek felhasználását a Végső 

Kedvezményezettnek legkésőbb az első folyósításkor igazolnia szükséges. 

 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
59,63 milliárd forint. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-2.1.2-8.1.4-16  

Támogatást igénylők 

köre: 

1. mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok, 

a) amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel 

(az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),  

b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 

üzleti évben minimum 1 fő volt,  

c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei,  

d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá. 

 

Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

 

 Gazdálkodási formakód szerint:  
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 113 Korlátolt felelősségű társaság  

 114 Részvénytársaság  

 116 Közkereseti társaság  

 117 Betéti társaság  

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-

fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes 

termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:  

Kísérleti fejlesztés Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem 

megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide 

tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó 

tevékenységek is. 

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek 

kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése 

és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy 

szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, 

amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és 

hitelesítési céllal történjen. A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, 

amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken 

végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek. 

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Regionális beruházási támogatás keretében: (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges 

mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) (maximum a projekt elszámolható költségeinek 35%-a)  

a) Eszközbeszerzés Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. Olyan tárgyi eszközök beszerzésére irányuló 

beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény 

termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési 

folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az 

eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna. 

b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális 

fejlesztések. A regionális beruházás keretében beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig a termelési célra nem 

használhatóak.  

 

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében: (Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem 

elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe) 

a) Projektmenedzsment tevékenység jelen Felhívás 5.5. és 5.7. pontja szerint.  
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b) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele:  

 A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek. 

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 1-től 2019. február 28-án 12 óráig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

1.) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint. 

2.) Az igényelhető kölcsön összege minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft. 

3.) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. 

A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 109 milliárd Ft,  amelyből a vissza nem 

térítendő támogatás: 59 milliárd Ft,  a visszatérítendő támogatás: 50 milliárd Ft. Jelen felhívás forrását az Európai Regionális 

Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A támogatott támogatási kérelmek várható 

száma: 160-1600 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.8-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a támogatást igénylők, amelyek: 

a) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele), és 

b) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, 

központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei., és 

c) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben 

minimum 10 fő volt. 

A fenti feltételeknek együttesen kell megfelelnie a támogatást igénylőnek. 

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők: 

Vállalkozások: 

 

◦ Korlátolt felelősségű társaság (113), 

◦ Részvénytársaság(114), 

◦ Közkereseti társaság (116), 

◦ Betéti társaság (117), 

◦ Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (226), 

◦ Nonprofit korlátolt felelősségű társasági (572), 

◦ Nonprofit részvénytársaság (573), 
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◦ Egyesülés (591) 

 

◦ Szociális szövetkezet (121), 

◦ Takarék- és hitelszövetkezet (122), 

◦ Iskola szövetkezet (123), 

◦ Agrárgazdasági szövetkezet (124), 

◦ Biztosító szövetkezet (126), 

◦ Foglalkoztatási szövetkezet (128), 

◦ Egyéb szövetkezet (129). 

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek: 

 

 

 

 

 

i szervezet technikai kód (559) 

 

 

 

 

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek: 

ltségvetési szerv (KSH 312) 

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi 

költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult. 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. A konzorciummal szemben 

támasztott feltételek: 

leknek; 

-vezetővel együtt); 

 

 

A konzorcium tagjainak konzorciumi megállapodást szükséges kötniük, melyet a támogatási kérelem benyújtásakor csatolni szükséges. 

Amennyiben a konzorcium tagjainak székhelye vagy telephelye egy ipari parkon belül vagy egy irodaházban található, az ipari park 

illetve az irodaház üzemeltetője együttműködő partnerként bevonható a konzorciumba, amennyiben az a munkahelyi bölcsőde tervezett 

helyszíne alapján szükséges. Az együttműködő partner támogatásban nem részesül. 

A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak 

különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra. 
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Pályázati kiírás célja: 

A konstrukció célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása a versenyszférában működő mikro- kis-, közepes és 

nagyvállalatoknál, nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezeteknél valamint a közszféra munkáltatóinál. A konstrukció 

hozzájárul a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának 

könnyítéséhez. 

A támogatást a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. évi törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44. § 

szerinti munkahelyi bölcsődék létrehozásához igényelheti a foglalkoztató, vagy a foglalkoztatóval megállapodást kötött Gyvt.-ben 

meghatározott fenntartó. Tekintettel arra, hogy a cégek, vállalatok (foglalkoztatók) nem eléggé felkészültek a munkahelyi bölcsőde 

működtetésére, biztosíthatják a szolgáltatást egy megfelelő gyakorlattal rendelkező szolgáltató közreműködésével. Ettől a szolgáltatási 

forma nem változik, hiszen az továbbiakban is munkahelyi bölcsődeként működne, akár a foglalkoztató székhelyén, vagy az általa 

biztosított ingatlanban, elsősorban a nála alkalmazásban álló munkavállalók gyermekei számára. A munkahelyi bölcsődei szolgáltatást 

kizárólag akkor biztosíthatja a foglalkoztatón kívül egy másik fenntartó (továbbiakban: egyéb fenntartó), ha a munkahelyi bölcsőde 

működtetésére a foglalkoztatóval megállapodást köt és ezzel egyidejűleg a munkahelyi bölcsőde szolgáltatásának fenntartójává válik. A 

támogatás legalább 5, legfeljebb 72 fő 3 éven aluli gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető. 

A támogatás igénybe vehető a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez3 és foglalkoztatásához (bér és szociális 

hozzájárulási adó), a munkahelyi bölcsőde létrehozásával kapcsolatos adminisztratív költségekhez, valamint a szolgáltatás helyszínének 

kialakításához és az ellátásához szükséges eszközök beszerzéséhez. Ezen kívül a munkáltató támogatást igényelhet a munkába 

visszatérő kisgyermekes szülő képzéséhez, kompetencia-fejlesztéséhez is (ez az elem önállóan nem, csak a bölcsődei ellátás kialakítása 

mellett támogatható). 

A projekt konzorciumi formában is megvalósítható, amely keretében egy vagy több foglalkoztató közösen, vagy a munkáltató a 

bölcsődei szolgáltatással kapcsolatos szakmai ismeretekkel rendelkező, a Gyvt. 5. § s) pontja szerinti fenntartónak minősülő szervezettel 

közösen hoz létre munkahelyi bölcsődei szolgáltatást. 

Jelen Felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Projekt-előkészítési tevékenység - megalapozó dokumentum: 

aa) megalapozó dokumentum, amelynek kötelező eleme: 

- szükségletfelmérés/előzetes igényfelmérés elkészítése; 

- fenntarthatóság alátámasztása. 

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 

ba) a munkahelyi bölcsőde helyiségek, kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, felújítása, kialakítása (bérelt ingatlant is 

beleértve); 

c) A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése 

ca) bútorok és egyéb berendezési tárgyak (pl.: konyhai, fürdőszobai berendezések; udvari játékok; játéktároló), eszközök 

(pl.: konyhai, fürdőszobai eszközök; fejlesztő eszközök, játékok) beszerzése közvetlenül a szolgáltatáshoz kapcsolódóan. 

d) A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése 
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da) szolgáltatást nyújtó személy vagy kisgyermeknevelő, illetve segítő személy foglalkoztatása 

e) Kommunikációs tevékenység 

ea) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 

Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint. 

eb) Marketingeszközök elkészítése, promóciós tevékenység, mely a következőkre terjedhet ki: a munkahelyi bölcsődéről 

hirdetés/ismertető elhelyezése a meglévő honlapon, szórólap, plakát készítése, hirdetés a helyi újságokban. 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Projekt előkészítési tevékenységek: 

aa) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek; 

ab) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is 

ac) egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás. 

b) A munkahelyi bölcsőde kialakításához kapcsolódó alábbi tevékenységek: 

ba) akadálymentesítés – amennyiben a szükségletfelmérés alapján indokolt és szükséges; 

bb) a munkahelyi bölcsőde helyszínének (épület, helyiségek, szükség esetén játszókert,- udvar) bérlése, kizárólag abban 

az esetben, amennyiben az bizonyítható módon nem alakítható ki a foglalkoztatónál; 

c) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek: 

ca) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató munkatársak (pl. projektmenedzser, pénzügyi menedzser, 

adminisztrációs munkatárs) alkalmazása; 

cb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések és adminisztrációt támogató tevékenységek. 

(kizárólag a ca) tevékenységgel együtt támogatható). 

d) A munkahelyi bölcsődében foglalkoztatott szolgáltatást nyújtó személy(ek) képzése 

e) A munkába visszatérő kisgyermekes szülő képzése, kompetencia-fejlesztése (A támogatást igénylő azon, a fejlesztéssel 

érintett telephelye(ke)n dolgozó munkavállalói részére, akik a támogatási igény benyújtását követően térnek vissza a munkába.) 

f) A projekt végrehajtását támogató adminisztrációs tevékenységek; 

g) Preventív egészségügyi szolgáltatás biztosítása a munkahelyi bölcsődében gondozott gyermekek számára. 

Beadás határideje: A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.  

b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:  

Támogatási kategória  Támogatási intenzitás 

Képzési támogatás  mikro-, kisvállalkozás  70%  

középvállalkozás  60%  

nagyvállalkozás  50%  
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megváltozott munkaképességű munkavállaló17 vagy 

hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén (kis- és középvállalkozás)  

70%  

megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy 

hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén  

60%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 6 milliárd Ft. A teljes rendelkezésre álló 

forrásból 4,2 milliárd Ft (indikatív keret) kizárólag vállalkozások számára pályázható forrás. A 4,2 milliárd forintból pedig 2,1 milliárd 

Ft (indikatív keret) kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozások számára elérhető. 

Jelen Felhívás forrását Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az építési beruházási 

költségek elszámolása Európai Regionális Fejlesztési Alap terhére történik (ERFA átjárhatóság keretében). A támogatott támogatási 

kérelmek várható száma: 225-450 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-6.1.6-17  

Támogatást igénylők 

köre: 

Támogatást igénylők köre 

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

aa) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek és 

ab) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és 

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 

üzleti évben minimum 3 fő volt és 

ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, 

konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

b) Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi támogatást igénylők: 

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

121 Szociális szövetkezet 

122 Takarék- és hitelszövetkezet 
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123 Iskolaszövetkezet 

124 Agrárgazdasági szövetkezet 

126 Biztosító szövetkezet 

129 Egyéb szövetkezet 

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 

575 Nonprofit közkereseti társaság 

576 Nonprofit betéti társaság 

c) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a 4.1 ae) pontjában 

foglaltak szerint. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és 

kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 

képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos 

fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő 

bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek. 

 

Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz 

egyaránt kapcsolódik. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások 

versenyképességének javítása. Ennek keretében olyan hazai mintaértékű Ipar 4.0 és Internet Of Things (IoT) megoldásokat 

alkalmazó kis-, és középvállalati rétegre van szüksége Magyarországnak, amely a fejlesztések megvalósításával jelentős mértékű 

hatékonyság növekedést érhet el saját üzleti, termelő, kereskedelmi és szolgáltató folyamataikban. 

 

A konstrukció a hazai innovatív iparfejlesztés, céljainak megvalósítását és ezzel összhangban az Ipar 4.0 megoldások alkalmazását is elő 

kívánja segíteni. A Felhívás támogatja az Ipar 4.0 specifikus alkalmazások, ill. megoldások, a folyamatokra (process) épülő Ipar 4.0 

szervezeti filozófia vállalati bevezetéséhez valamint fejlesztéséhez szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztését. Kiemelten 

támogatja mindazokat a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, amelyek profilja illeszkedik az 1442/2016. (08.17) Korm. határozatban 

meghatározott Irinyi Terv keretében kiemelten fejlesztendő területek valamelyikébe, illetve amelyek az Irinyi Terv megvalósításával, az 

építőipari tevékenység technológiai fejlesztésének, hatékonyságának javításával, és amelyek az IPAR 4.0 megoldásokat alkalmazásával 

összefüggésben beruháznak a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztésébe. A hazai kkv-k - különös tekintettel a mikro- és 

kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növeléséhez az infokommunikációs technológiák (IKT) 
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eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások digitális gazdaságba történő 

beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Képzések lebonyolítása  

- saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként, vagy 

- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként, vagy 

- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként; 

beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést- és a képzést követő elégedettségmérést. 

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint: 

1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján; 

2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb 

nyelvi képzés; 

3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések; 

4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; 

5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem 

tartozó képzések); 

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérést, valamint képzést követő 

elégedettségmérést szükséges végezni. 

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek lehetősége van külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket 

bevonni, saját toborzás keretében a képzésekbe az alábbi célcsoportokból: 

a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott; 

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső; 

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek (beleértve az oktatásban, képzésben részt nem vevő, foglalkoztatásban 

nem álló fiatalokat is). 

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és 

egyéb inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő 

támogatások vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében11 a területileg illetékes 

Kormányhivatallal történő együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen 

igény esetén a foglalkoztatást megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes 

Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a képzésbe vont külső személyek foglalkoztatása a GINOP 5.1.1-15 vagy a GINOP 5.2.1-14 

kiemelt projektek, illetve TOP 5.1.1-15; TOP 5.1.2-15; TOP 6.8.2-15 konstrukciókhoz tartozó projektek keretében történik, akkor 

támogatás igénybevételére a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6. § 17. pontja alapján, a munkavállalási korú lakosság, különösen az 

alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez támogatási jogcímen van 

lehetőség, az állami támogatási kategória Csekély összegű támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont) vagy hátrányos 
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helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7.§ 13) lehet. 

 

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv 

„KTK 2020” előírásai szerint. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül benyújtásra, az a) és b) pontban foglalt 

tevékenységeket minden konzorciumi tagnak meg kell valósítania. 

 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Projekt előkészítési tevékenységek 

1. Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is (amennyiben releváns) 

2. képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével 

b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat: 

1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása (a 

Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével); 

2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének 

megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá 

3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése. 

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

1. Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása, 

2. A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása. 

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

e) Munkahelyi mentor alkalmazása 

Amennyiben a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a projekttel 

összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósításának időszakában legalább 1 főt 

foglakoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és 

biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A 3.1.2.2 d) pontban szereplő 

szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is. 

Beadás határideje: 
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 21-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 

12.00 óráig van lehetőség.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft. 

Képzésben résztvevők minimális létszáma összesen: 3 fő 
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Támogatási kategória  
Maximális támogatás 

mértéke  

Csekély összegű (de minimis) támogatás  100% 

Képzési támogatás 

mikro-, kisvállalkozás 70% 

középvállalkozás 60% 

megváltozott munkaképességű 

munkavállaló19 vagy hátrányos helyzetű 

munkavállaló részére nyújtott képzés 

esetén (kis- és középvállalkozás)  

70% 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program forrásaiból 13 040 000 000 forint.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 260-4346 db. 

Jelen Felhívás forrását Magyarország költségvetése az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában biztosítja. 

A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) székhellyel vagy telephellyel 

rendelkező mikro-,kis és közepes vállalkozások számára a lakosságszám alapján számított arányhoz képest további 10%-os mértékű 

többletforrással , a rendelkezésre álló keret legalább 66,46 %-a, 8 666 541 246 Ft áll részükre elkülönítve áll rendelkezésre. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-6.1.5-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Támogatást igénylők köre 

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

aa) nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 

és 

ab) rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való 

működés időszaka ebbe nem számít bele) és 

ac) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai 
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Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei. 

ad) a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi 

állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen 

hozzájárult. 

ae) a 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, 

konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

b) Jogi forma szerint (GFO): 

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

117 Betéti társaság 

121 Szociális szövetkezet 

122 Takarék- és hitelszövetkezet 

123 Iskolaszövetkezet 

124 Agrárgazdasági szövetkezet 

126 Biztosító szövetkezet 

129 Egyéb szövetkezet 

141 Európai részvénytársaság (SE) 

142 Európai szövetkezet (SCE) 

143 Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés 

144 Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

227 Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 

573 Nonprofit részvénytársaság 

574 Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) 

c) Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség a Felhívás 4.1 ae) pontjában 

foglaltak szerint. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és 

kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány 

tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.  

További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását 

tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek. 

 

Jelen konstrukció a hazai foglalkoztatáspolitika, felnőttképzés, illetve az innovatív iparfejlesztés kulcsfontosságú stratégiáihoz egyaránt 

kapcsolódik. A munkahelyi képzések elősegítése egyik prioritását jelenti a 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú 

fejlesztéseinek megalapozásával kapcsolatos szakpolitikai stratégiának, valamint a felnőttképzési beavatkozási prioritásokat és 
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célrendszert is magában foglaló Életen át tartó tanulás szakpolitikáját bemutató keretstratégiának is. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Képzések lebonyolítása 

- saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként vagy 

- vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy 

- saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként; 

beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettségmérést 

 

A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint: 

1. OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján; 

2. Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb 

nyelvi képzés; 

3. Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések; 

4. Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés; 

5. az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban: az Fktv. hatálya alá nem 

tartozó képzések); 

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérést, valamint képzést követő 

elégedettségmérést szükséges végezni. 

 

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, 

saját toborzás keretében, a képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi 

célcsoportokból: 

a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott; 

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső; 

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek. 

A projekttel összefüggésben képzésbe vont külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott álláskeresői, közfoglalkoztatotti és egyéb 

inaktív státuszban lévő célcsoportba tartozó személyek részére bértámogatás és egyéb, foglalkoztatással összefüggő támogatások 

vehetők igénybe a foglalkoztatottá válásának időpontjától uniós programok keretében a területileg illetékes Kormányhivatallal történő 

együttműködéssel a hivatkozott projektek által támasztott feltételeknek való megfelelés esetén. Ilyen igény esetén a foglalkoztatást 

megelőzően (javasoltan legalább 30 nappal korábban) szükséges a területileg illetékes Kormányhivatalhoz, Járási Hivatalhoz fordulni. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a képzésbe vont külső személyek foglalkoztatása a GINOP 5.1.1-15 vagy a GINOP 5.2.1-14 

kiemelt projektek, illetve TOP 5.1.1-15; TOP 5.1.2-15; TOP 6.8.2-15 konstrukciókhoz tartozó projektek keretében történik, akkor 

támogatás igénybevételére a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 6. § 17. pontja alapján, a munkavállalási korú lakosság, különösen az 
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alacsony képzettségűek javuló hozzáférése a munkaerő-piaci kompetenciákat javító képzési lehetőségekhez támogatási jogcímen van 

lehetőség, az állami támogatási kategória Csekély összegű támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont) vagy hátrányos 

helyzetű munkavállaló felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7.§ 13) lehet. 

 

b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a támogatási kérelem konzorciumi formában kerül benyújtásra, az a) és b) pontban 

foglalt tevékenységeket minden konzorciumi tagnak meg kell valósítania. 

 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Projekt előkészítési tevékenységek 

1. Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is 

2. Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével 

b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat: 

1. belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 

3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével; 

2. szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, 

egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá 

3. saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése 

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 

1. Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása, 

2. A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása. 

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása 

e) Munkahelyi mentor alkalmazása 

Amennyiben a támogatást igénylő a támogatást igénylő az álláskeresői, közfoglalkoztatotti vagy inaktív célcsoportból a 

projekttel összefüggésben támogatással vagy támogatás nélkül a projekt megvalósítási időszakában legalább 1 főt 

foglalkoztatásba vesz, a foglalkoztatottak sikeres munkahelyi beilleszkedése érdekében munkahelyi mentor kijelölése és 

biztosítása szükséges. Egy mentor legfeljebb 10 fő foglalkoztatottat mentorálhat egyénileg. A 3.1.2.2 d) pontban szereplő 

szakmai megvalósító elláthatja a mentorálási feladatokat is 

Beadás határideje: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 20. 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 

12.00 óráig van lehetőség. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft. 

 

Igényelhető támogatás összege (A maximális támogatás 

mértéke az 5.3 b) pont szerint 100%, 50% vagy 60% lehet)  

Képzésben résztvevők minimális létszáma összesen  
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10 000 000 Ft  17 fő  

10 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 588 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.  

 

Támogatási kategória  Maximális támogatás 

mértéke  

Csekély összegű (de minimis) támogatás  100 %  

Képzési támogatás  50%  

Képzési támogatás - Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos 

helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 

60%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 520 000 000 forint. 

 

Jelen Felhívás forrását Magyarország költségvetése az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában biztosítja. 

 

A rendelkezésre álló forrásból a nagy munkaerő-tartalékkal rendelkező megyékben (Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-

Zemplén, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) székhellyel, telephellyel 

rendelkező nagyvállalatok számára a lakosságszám alapján számított arányhoz képest további 10%-os mértékű többletforrással a 

rendelkezésre álló keret legalább 66,46 %-a, 12 308 615 328 Ft elkülönítve áll rendelkezésre. 

 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 185-1852 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram  

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.1.1-16 

Támogatást igénylők 

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-, közép- és nagyvállalkozások. 

Támogatásra gazdasági társaság jogosult, amennyiben a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak 

a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. 

melléklet szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak vagy az általános csoportmentességi rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti 

nagyvállalkozásnak minősül. A programban konzorciumok nem igényelhetnek támogatást. 

Pályázati kiírás célja: 

A vállalkozások K+F+I beruházásainak előmozdítása, különös tekintettel: 

 - és szolgáltatásfejlesztésre, a technológiaátadásra, a társadalmi 

innovációra, az öko- innovációra és a közszolgálati alkalmazásokra irányuló beruházások, továbbá 

  intézkedések, az alaptechnológiák fejlett 
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gyártási kapacitásának és próbagyártásának támogatása. 

A hitelprogram célja a pénzügyi szempontból életképes, jövedelemtermelő vállalkozások K+F+I tevékenységének ösztönzése, amelyek 

a pénzpiacokon egyáltalán nem, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz. A hitelprogram célja továbbá, hogy 

növekedjen a vállalkozás saját tevékenységi körében végzett olyan prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztési 

tevékenység, amely szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, ill. ezek 

prototípusainak kifejlesztését, piacra vitelét eredményezheti. 

A kölcsön révén nő a vállalati K+F+I kiadások aránya a GDP-n belül, és a vállalkozásoknak közpénzből nyújtott támogatáshoz 

illeszkedő magánberuházás mértéke. 

Támogatható 

tevékenységek 

1) Projektek megvalósítási helye:  
A hiteligénylő Magyarországon, közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a 

projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a támogatást igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország régióban 

székhellyel rendelkező szervezet projektje is támogatható, amennyiben a projekt maga a közép-magyarországi régión kívül valósul meg.  

 

2) Támogatható tevékenységek:  
A. Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés3 tevékenységek,  

B. Innovációs tevékenységek2,  

C. Termék piacra viteli tevékenységek,  

D. A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek,  

E. A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek.  

A projekt keretében Ipari kutatás, Kísérleti fejlesztés tevékenység, és/vagy Eljárási információs tevékenység végzése kötelező a projekt 

elszámolható költségének minimum 5%-a mértékben.  

Kölcsön kizárólag a 2014. évi LXXVI. törvény 3§. 19. pontjában meghatározott projektre nyújtható.  

 

Támogatható tevékenységek részletezése:  

Ipari kutatás, kísérleti fejlesztés keretében a projekt időtartama alatt a projektben való használat mértékéig és idejére elszámolható:  

A1) Személyi jellegű ráfordítás,  

A2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások,  

A3) Anyagköltség: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

A4) Beruházási költségek: közvetlenül a kutatás-fejlesztési tevékenységhez kapcsolódóan,  

A5) Építés: a beruházás érdekében felmerült építési és alap infrastruktúra fejlesztés, bekerülési értéke,  

A6) Új eszközbeszerzés: A projekt céljához kapcsolódó, a piacon elérhető, a projektcélok megvalósításához szükséges 

technológiát használó eszközök beszerzése,  

A7) Immateriális javak beszerzése,  

A8) Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei.  

Innovációs tevékenység keretében:  

B1) Személyi jellegű ráfordítás,  

B2) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások.  
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Termék piacra vitele keretében:  

C1) Árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódóan tolmács költségei,  

C2) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvétel díja,  

C3) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon/vásáron való részvételhez kapcsolódó marketingeszközök elkészítése, 

beszerzése, média-megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége,  

C4) Hazai vagy külföldi árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.  

A projekt végrehajtásához kapcsolódó tevékenységek keretében:  

D1) Projekt előkészítés,  

D2) Projekt menedzsment: Személyi jellegű ráfordítás, Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja,  

D3) A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei: Kötelezően előírt nyilvánosság költségei.  

A projekt végrehajtásához szorosan kapcsolódó, de nem K+F tartalmú tevékenységek keretében:  

E1) Piackutatás, üzleti terv, szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás,  

E2) Grafikai tervezési, formatervezési, fordítási költségek (marketingeszközökhöz, arculati elemekhez és a honlap fejlesztéshez 

kapcsolódóan),  

E3) Weboldal, marketing megjelenések.  

A tőkeprogram időbeli 

keretei: 
A Hitelprogram keretében 2017. február 28-től 2019. december 02-ig lehet Hitelkérelmet benyújtani.  

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

Ügyletenként legalább 5 millió forint, legfeljebb 3.000 millió forint. 

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcím esetén legfeljebb kb. 1.240 millió forint árfolyamtól függően (max. 4 M EUR). 

(Felhívjuk a figyelmet, hogy induló vállalkozásnak nyújtott támogatás jogcímet kizárólag önállóan lehet igénybe venni!) 

Kezdő vállalkozások anyavállalati kezességvállalás nélkül legfeljebb 150 M Ft hitelösszeget igényelhetnek. 

150 millió Ft feletti igényelt kölcsönösszegnél az igényelt kölcsönösszeg nem haladhatja meg a vállalkozás utolsó lezárt teljes évi 

árbevételének 4-szeresét. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
30,09 milliárd forint. 

  

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.8.1-17  

Támogatást igénylők 

köre: 

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 
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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 – Partner- és 

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. 

Pályázati kiírás célja: 

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-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének 

növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén. 

Támogatható 

tevékenységek 

1) Projektek megvalósítási helye:  
A Végső Kedvezményezett Magyarországon, Közép-Magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. 

Minden esetben a Projekt megvalósítás helyszíne számít és nem a Kölcsönt igénylő szervezet székhelye, ezért a Közép-Magyarország 

régióban székhellyel rendelkező szervezet Projektje is támogatható, amennyiben a Projekt maga a Kölcsönt igénylő Közép-

Magyarország régión kívüli telephelyén vagy fióktelepén valósul meg. 

A megvalósítási helyszínnek a hitelkérelem benyújtásakor már bejegyzettnek kell lennie a cégkivonatban, valamint a későbbiekben 

igazolni kell azt is, hogy ott valóban gazdasági tevékenység folyik. 

Hardver vagy szoftver beszerzése esetén a Végső Kedvezményezett székhelye, telephelye(i) vagy fióktelepe(i) közül az minősül 

megvalósítási helyszínnek, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. 

 

2) Támogatható tevékenységek  

A Hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes Projektjének 

megvalósításához használható fel az alábbiak szerint:  

A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: vállalkozásindításához és vállalkozásfejlesztési 

célokhoz kapcsolódó beruházás, valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.  

B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében: vállalkozásfejlesztési célokhoz kapcsolódó beruházás, 

valamint a beruházáshoz kapcsolódó készletbeszerzés.  

 

3) Elszámolható költségek köre  
A beruházás költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá tartozó Végső 

Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat, az Szja. tv. hatálya alá tartozó Végső 

Kedvezményezettek esetében az Szja. tv. 3. § 54. pontjában meghatározottakat kell érteni a következő eltéréssel.  

A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos általános előírásokat, továbbá az egyes költségtípusokra vonatkozó részletes szabályozást 

a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató tartalmazza.  

A Projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Projekt végrehajtásához.  

A támogatható tevékenységek keretében elszámolható költségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének  
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a) 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás  

b) 3.3.9. pontjának megfelelő építés (átalakítás, bővítés, felújítás), épület-kivitelezés;  

c) 3.3.10.1. pontjának megfelelő új tárgyi eszköz beszerzés;  

d) 3.3.10.2. pontja szerinti használt eszköz beszerzés, kizárólag a lent felsorolt feltételek igazolt teljesítése esetén;  

e) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése - önállóan nem, csak az a)-d) pont szerinti valamely beruházási 

tevékenységgel együtt támogatható;  

f) 5.2.3.6. pontja alapján az a)-d) pont szerinti valamely beruházási tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 3. § 

(6) bekezdés 5. pontja szerinti készletbeszerzés költsége. Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 35%-a erejéig 

finanszírozható azzal, hogy a visszaigényelhető (levonható) ÁFA nem finanszírozható.  

 

Használt eszköz beszerzése az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:  
Adott eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték be vagy állították elő, amit az eladó igazolni 

tud, és más megoldás (új eszköz beszerzése, lízing, stb.) igénybevétele nem indokolt.  

Az eszköz eladója igazolja az eszköz eredetét (adásvételi szerződéssel).  

Értéke nem érheti el a hasonló rendeltetésű, azzal azonos, vagy közel azonos műszaki paraméterekkel rendelkező új eszköz piaci értékét.  

A használt eszköz ára nem haladhatja meg a piaci árat (ennek igazolása történhet független értékbecslő igénybevételével vagy a Tao. tv-

ben. foglalt értékcsökkenési leírás mértékek alkalmazásával, mely utóbbit az eladó cégszerűen aláírt ezirányú nyilatkozattal igazol. Az 

igazolás megléte szerződéskötési feltétel).  

A használt eszköznek is meg kell felelnie a hatályos szabványoknak, normáknak, technológiai és egyéb műszaki feltételeknek.  

A használt eszköz amortizációval nullára történő leírása a Végső Lejárati Napra vagy azt követő időpontra esik.  

Használt gépjármű vásárlás esetén a Kölcsön maximális összege az EUROTAX érték max. 80 %-a.  

 

Járművásárlás az alábbi feltételek teljesülése esetén elszámolható:  
Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében nem finanszírozható.  

Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások esetében járművásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és 

kombinált hitelprogramok Eljárási Rend 4.5. pontja szerint finanszírozható.  

 

4) Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:  
A Projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő korlátozásokat szükséges figyelembe 

venni:  

Költségtípus:  

Ingatlanvásárlás költségei  

 Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve: 10% 

Beadás határideje: 

Kölcsönt kizárólag a hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával lehet igényelni. Amennyiben 

bármelyik kötelezően előírt melléklet hiányzik, a hitelkérelem nem fogadható be.  

A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A 

Közvetítők listáját az MFB Zrt. a www.mfb.hu és a www.mfbpont.hu honlapokon teszi közzé.  
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A Hitelprogram keretében 2017. június 30. és 2020. június 30. között lehet hitelkérelmet benyújtani.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

Éven túli lejáratú Kölcsön.  

A) Vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak Mikrovállalkozásai esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 10 millió Ft;  

B) Társadalmi célú Mikro-, Kis- és Középvállalkozások támogatása esetében: minimum 1 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  

A Hiteligénylőnek csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 5%-át kitevő, 

regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén a Projekt elszámolható összköltségének legalább 25%-át kitevő igazolt Saját 

Forrással kell rendelkeznie.  

 

Kamat 0% / év 

Kezelési költség: Nem kerül felszámításra. 

Rendelkezésre tartási jutalék: Nem kerül felszámításra. 

Előtörlesztési díj: Nem kerül felszámításra. 

Szerződésmódosítás díja: Nem kerül felszámításra. 

Futamidő:  

a) Ingatlan építés, vásárlás, felújítás vagy átalakítás esetén a szerződéskötéstől számított maximum 15 év; 

b) immateriális javak beszerzése esetén maximum 5 év; 

c) új eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig; 

d) használt eszköz beszerzése esetén legfeljebb az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de legfeljebb 5 év. 

A fenti pontok kombinációja esetén a maximális futamidőt a leghosszabb maximális futamidővel rendelkező hitelcélhoz tartozó 

futamidő alkalmazásával szükséges meghatározni. A feltüntetett futamidők a lehetséges Türelmi- és/vagy Rendelkezésre Tartási 

Időt is tartalmazzák 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
29,63 milliárd forint. 

  

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP5-4.1.6-4.2.3-17 Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása 
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Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP5-4.1.6-4.2.3-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

1. célterület - Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó 

gazdaságokban. 

Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben - fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - legalább 6000 euró STÉ 

üzemmérettel rendelkeznek. 

• A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme 

(a továbbiakban: TERA kérelem) alapján számolt, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a 

mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan 

rendelkezik a felhívás mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel 

hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt 

területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a 

támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási 

jogkörben kiállított igazolással, (a felhívás 4. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret 

számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját. 

• Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a 

továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott 

állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az 

érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves 

átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni. Egyéb, a Felhívás 5. számú melléklet 

szerinti állatfajok esetében az üzemméret nagyságát az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos által kiállított igazolás alapján kell a teljes lezárt üzleti év 

vonatkozásában az éves átlagos állatlétszám alapján kiszámolni. ENAR-ba és TIR-be a támogatási kérelem 

benyújtásának napjáig bejelentett módosítások kerülnek figyelembe vételre. 

b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az ezt 

megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben - árbevételüknek legalább 

50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. 

 

Az 1. célterülethez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében kizárólag termelői csoport, termelői 

szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt esetében 

van lehetőség. Kollektív beruházás esetén is teljesíteni kell az ismertetett (a-b) feltételeket. 

Termelői csoport és termelői szervezet esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan 

nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan a tagok: 
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- árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből kell 

származnia, és 

- legalább 50 %-ának igazolnia kell a legalább 6000 euró STÉ értékű üzemmérettel való rendelkezést. 

 

2. célterület - Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez6 kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz 

kötődő erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak. 

 

A 2. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthatnak be: 

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosult támogatásra, amennyiben igazolják, hogy: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez 

viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 10. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni; 

b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I., illetve TEÁOR 1102 (szőlőbor 

termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati 

termék feldolgozására irányul7; 

c) a támogatási kérelemmel érintett TEÁOR 1102 (szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag Annex I. (2204, 

2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul;7 

d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják8, vagy a 

VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 

és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című 

felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek. 

 

A 2. célterülethez kapcsolódóan a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében kizárólag termelői csoport, termelői 

szervezet, mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt esetében 

van lehetőség. Kollektív beruházás esetén is teljesíteni kell az ismertetett (a-d) feltételeket. 

Termelői csoport és termelői szervezet esetén az a) pontban rögzített előírás az alábbiak szerint értelmezendő: a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre 

vonatkozóan a tagok árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-ának mezőgazdasági tevékenységből 

kell származnia. 

 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások abban az esetben jogosultak a támogatásra, 

amennyiben: 

a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek; 

b) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük Annex I. termék feldolgozására, illetve TEÁOR 

1102 (szőlőbor termelése) besorolás szerinti alaptevékenységük 0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó 

borászati termék feldolgozására irányul; 
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c) a támogatási kérelemmel érintett élelmiszeripari alaptevékenységük kizárólag Annex I. termék, illetve TEÁOR 1102 

(szőlőbor termelése) alaptevékenységük kizárólag 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó borászati termék 

előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul; 

d) a támogatási kérelemmel érintett feldolgozóipari alaptevékenységüket legalább 2016. január 1. óta folytatják8, vagy a 

VP3-4.2.1-15 kódszámú, Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban 

és/vagy a VP3-4.2.2-16 kódszámú, Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása című 

felhívás kapcsán Támogatói Okiratban részesültek. 

 

A felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha 

ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta. 

Pályázati kiírás célja: 

A felhívás lehetőséget teremt kertészeti termesztésre, állattartásra, továbbá élelmiszer-feldolgozásra és borászati termékek előállítására 

szolgáló épületek, építmények energiahatékonyság fokozást célzó korszerűsítésére, felújítására. A mezőgazdaság és élelmiszeripar 

erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen felhívás a 

termelők és feldolgozók minden olyan irányú beruházására épít, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Az 

épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, továbbá a megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása elősegíti a mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javulását. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

 

3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: 

 

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan (az 1. vagy a 2. célterülethez kapcsolódóan legalább egy 

tevékenység vállalása és végrehajtása kötelező): 

- 1. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti üzemekben és állattartó 

gazdaságokban3. 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek. 

a) Kertészeti üzemek energiahatékonyságának javítása. 

zak, üvegborítású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő 

létesítmények, komposztüzemek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső 

hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/ korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

létesítmények, komposztüzemek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési 

és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, 

hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

ású növényházak, illetve meglévő hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő 

létesítmények, komposztüzemek világítási rendszereinek korszerűsítése. (Fényforrások, világítótestek cseréje. 
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Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben 

alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.); 

gombatermesztő létesítményekhez, komposztüzemekhez kapcsolódóan temperált levegőjű létesítmények 

(válogató, csomagoló tér, terem, közlekedők, kiszolgáló terek, göngyölegtároló, géptároló, fedett rámpák, 

szociális- és kiszolgáló helyiségek) technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése; 

(gáztömör szigetelés, tárolóterek ajtóinak cseréje, szabályozott légterű tárolás technológiai berendezéseinek 

beszerzése/cseréje (Nitrogén generátor, CO2 abszorber), vezérlés, tágulási tartályok, szelepek, összekötő elemek 

stb.). 

b) Állattartó gazdaságok energiahatékonyságának javítása. 

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások. 

lattartó telepi épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése; 

 

 

pített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

a) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása a kertészeti üzemekben. 

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával: 

ny, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése 

megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, 

geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

b) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása az állattartó gazdaságokban. 

A támogatott tevékenységek célja a gazdasági-termelési folyamatok és a mezőgazdasági üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával: 

megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, 

geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, 

amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes 

hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a 

hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. 

 

- 2. célterület: Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és borászati üzemekben. 

Kizárólag a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez4 kapcsolódó, élelmiszeripari és borászati feldolgozáshoz kötődő 
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erőforrás és energiahatékonyság javítását célzó projektek támogathatóak az alábbi bontásban: 

1. Energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek. 

A támogatott tevékenységek célja az élelmiszeripari- és borászati üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. Kizárólag már 

meglévő létesítmények, épületek energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése valósítható meg. 

külső nyílászáró-csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

 és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati 

melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek 

energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

- és beltéri világítási rendszerek 

korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, 

amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.); 

energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 

2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Cél az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból. 

(napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, 

biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása) 

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, 

amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes 

hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a 

hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását. 

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos 

előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza). 

 

3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 

ntesítés, földmunkák stb.). 

Beadás határideje: 
Egy támogatást igénylő szakaszonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre vonatkozhat. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. február 19. napjától 2020. február 18. napjáig van lehetőség. 
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Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

 2018. év március hó 19. nap 

 2018. év április 19. nap 

 2018. év május hó 19. nap 

 2018. év augusztus hó 19. nap 

 2018. év november hó 19. nap 

 2019. év február hó 19. nap 

 2019. év május hó 19. nap 

 2019. év augusztus hó 19. nap 

 2019. év november hó 19. nap 

 2020. év február hó 19. nap 

Rendelkezésre álló forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 35,00 milliárd forint az alábbi célterületi 

bontásban: 

- a Felhívás 1. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása kertészeti 

üzemekben és állattartó gazdaságokban.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 30,00 milliárd Ft, 

- a Felhívás 2. célterülete („Az energiafelhasználás csökkentése, és az erőforrás-hatékonyság javítása élelmiszeripari- és 

borászati üzemekben.”) keretében igénybe vehető keretösszeg: 5,00 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban 

biztosítja. 

A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 5-ös vidékfejlesztési prioritáshoz2, illetve az 

abból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon: 

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, a mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás 

hatékonyságának fokozása. 

A támogatott projektek várható száma: 700 db. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint. 

 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-

magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a. 

 

Az 1. célterület esetében fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási 

intenzitásra jogosultak. 

 

Az 1. célterület esetében a kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra 

jogosultak. 
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POTENCIÁLIS, DE ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTÉS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK 

 

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 

 

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék 

keretében (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen Felhívás keretében legalább 10%-os saját forrással, egyszerűsített eljárással, egyablakos rendszerben igényelhető vissza nem 

térítendő támogatás valamint kölcsön. 

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön költségtételenkénti egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás 

mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A KKV-k fejlesztése érdekében 

eszközbeszerzésre, infrastrukturális és ingatlan-beruházásra, valamint információs technológia-fejlesztésre lehet támogatást igényelni. 

A megvalósítandó projekt vissza nem térítendő támogatásból, kölcsön részből és önerő részből tevődik össze, amelyek együttesen 

határozzák meg a projekt összes elszámolható költségét. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

a.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges, új eszköz beszerzése a Felhívás 5. számú mellékletében szereplő 

Vámtarifa Szám (VTSZ) lista szerint 

b.) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez 

kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, épületgépészeti beruházások végrehajtása 

c.) A fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek 

(hardver, szoftver) beszerzése a Felhívás 5. és 6. számú mellékletében szereplő VTSZ és TESZOR lista és amennyiben releváns 

a Felhívás 10. számú melléklete szerint 

d.) Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

e.) A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek 

f.) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen 

belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek 

Önállóan a Felhívás 3.1. a.) pontjában meghatározott tevékenységek támogathatóak. 

A Felhívás 3.1 a.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségeknek együttesen legalább a projekt 

összköltségének 20%-át el kell érniük. 
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3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A Felhívás keretében a 3.1. b.) - d.) és f) pontban meghatározott tevékenységek önállóan nem, támogathatók. 

A Felhívás keretében a 3.1 c.) pontban meghatározott, beszerzendő információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó új 

szoftverek és a kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át érhetik el. 

A Felhívás 3.1 d.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt 

összköltségének 10%-át érhetik el. 

A Felhívás 3.1 e.) pontjában meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó költségek együttesen legfeljebb a projekt 

összköltségének 0,5%-át érhetik el. 

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.  

Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.  

 

Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.  

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.  

 

Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját 

forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.  

 

A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a Támogatásokat 

Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb 

felhasználásával történik.  

 

Az igényelhető vissza nem térítendő és a kölcsön együttes támogatástartalma összesen nem haladhatja meg az 5.9. pontban szereplő 

maximumokat. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 112,5 milliárd Ft. 

 amelyből vissza nem térítendő támogatás összege: 37,5 milliárd Ft, 

 kölcsön összege: 75 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 2500-5000 db. 
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Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
GINOP-5.3.2-16 - A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási 

módszerek bevezetése a munkáltatóknál (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.2-16 

Pályázati kiírás célja: 

Jelen felhívás keretében a GINOP-5.3.1.-14 projekt során már átvilágított vállalkozások igényelhetnek támogatást az átszervezési terv 

alapján a rugalmas foglalkoztatást elősegítő szervezeti, személyügyi és egyéb intézkedések megvalósítására és ehhez kapcsolódóan 

tanácsadás igénybevételére. 

A következő rugalmas, a munka törvénykönyvében szabályozott foglalkoztatási formákba történő átalakításra van lehetőség az 

átszervezési terv alapján: részmunkaidő, távmunka, munkakör megosztása (job-sharing), rugalmas munkaidő (flexi-time), 

munkaidőkeret, osztott munkaidő, kötetlen munkarend. A projekt keretében az átvilágításkor már meglévő, fent megnevezett rugalmas 

foglalkoztatási formákban lévő munkakörök további rugalmas foglalkoztatási formákba történő átalakítására nincs lehetőség. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) munkakör átszervezéséhez, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkajogi, pénzügyi, 

szervezetfejlesztési és humán erőforrás-fejlesztési tanácsadás, a munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, 

átszervezése, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató tevékenységek az alábbiak szerint: 

aa) szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása; 

ab) HR dokumentumok kialakítása, átalakítása; 

ac) HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez alátámasztottan indokolt IT fejlesztésekhez tanácsadás; 

ad) munka-magánélet összehangolását segítő és a rugalmas átszervezés feltételeként megjelenő egyéb jogi, pénzügyi, 

munkaügyi tanácsadás; 

b) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó vezetői képzés, egyéni és csoportos 

coaching, valamint műhelymunkák; 

c) munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés, valamint 

műhelymunkák; 

d) munkahelyi mentor foglalkoztatása; 

e) kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás biztosítása. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

Az alábbi tevékenységek a felhívás 3.1.2.1 a) b) c) és d) pontjában részletezett tevékenységekkel együtt támogathatók: 

a) új munkavállalók foglalkoztatása (bérköltség támogatás minimum 3, maximum 6 hónapra); 

b) új munkavállalók esetében a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések; 

c) rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése: 

ca) távmunka, távelérés bevezetéséhez kapcsolódó beszerzés munkavállaló számára; 

cb) a távmunkában, illetve távelérésben végzett tevékenység felügyeletének kialakítása: támogató alkalmazás, irodai 

szoftver beszerzése, munkaállomás kialakítása, belső vállalati információáramlás biztosítását támogató egyéb kis értékű 

eszköz beszerzése; 

cc) új munkavállaló felvételéhez kapcsolódó munkaállomás kialakítása, munkaeszköz beszerzése; 
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d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési 

engedélyköteles vagy amennyiben építési engedélyköteles a tevékenység, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtásakor 

már jogerőre emelkedett építési engedéllyel rendelkezik. A fejlesztés kizárólag a támogatás megvalósítását biztosító telephelyen 

történhet; 

e) a megváltozott munkaképességű új munkavállaló esetében: 

ea) új munkavállalók foglalkoztatása (minimum 3, maximum 6 hónapra); 

eb) új munkavállalók felvételéhez kapcsolódó, a munkakör betöltéséhez szükséges munkavállalói képzések; 

ec) megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai 

felszerelések, immateriális javak beszerzése; 

ed) munkahely akadálymentesítéséhez szükséges kisebb, nem építési engedélyköteles, vagy a támogatási kérelem 

benyújtásakor jogerős építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás; 

ee) rehabilitációs szakmérnöki tanácsadás. 

Beadás határideje: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3,1 millió Ft és maximum 15 millió Ft. 

c) A támogatás maximális mértéke a támogatás jogcímétől függően 50-100% 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. 

Jelen Felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 -1600 db. 

 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

 

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program 

Pályázati kiírás címe 
VP3-4.2.1-15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban 

(FELFÜGGESZTVE!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP-3-4.2.1-15  

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve 

TEÁOR 1020, TEÁOR 109 és TEÁOR 1102 kód alá tartozó) tevékenységüket fejlesztő támogatást igénylő.  

1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  
a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik 

adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;  
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b. a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul. 

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:  

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;  

b. a támogatással érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;  

c. a támogatással érintett tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.  

3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.  
Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen 

végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői szervezet, a 

mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt. 

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- 

és kisvállalkozások számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, 

továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének 

javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket 

kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.  

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti - mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás 

esetén kizárólag az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek (továbbiakban: 

Annex I. termék) előállítására vonatkozó – tevékenységekhez4 kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek 

támogathatóak az alábbi célterületi bontásban: 

 

A) A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az 

élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében. 

 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, amelyek során a fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálják: 

- magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása; 

versenyképesebb vállalati, termelési és termékstruktúra kialakítása, optimalizálása, valamint a piacra jutás elősegítése; 

- piaci keresletre és/vagy termékpálya együttműködésre alapozott kapacitás kialakítása és bővítése, 

- valamint a vidéki területeken a foglalkoztatás bővítése. 

Támogatható tevékenységek: 

Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása; 

Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése; 

A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai 

eszközök és szoftverek beszerzése; 

A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése. 
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B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. 

Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési 

módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák. 

 

1. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek. 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli energiahatékonyság fokozása. A 

célterületen belül kizárólag már meglévő létesítmények energetikai hatékonyságnövelés céljából történő felújítása és korszerűsítése 

valósítható meg. 

Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-

csere / korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.); 

Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek 

korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, 

hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.); 

Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az 

ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást 

eredményeznek stb.); 

Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos 

technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése. 

 

2. Egyéb környezetterhelést csökkentő tevékenységek. 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek elsődleges célja az üzemen belüli környezeti erőforrás-hatékonyság 

fokozása. 

Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek 

bevezetése (pl. melléktermékek és hulladékok fokozottabb hasznosítása, csomagolás korszerűsítése az anyagfelhasználás 

csökkentésével, illetve környezetbarát anyaghasználattal, környezetbarát megoldásokkal, szennyvízkezelés és újrahasznosítás 

fejlesztése, technológiai veszteségek csökkentése stb.); 

Az erőforrásokkal való hatékonyabb gazdálkodáshoz szükséges mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése stb. 

 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása. 

Az adott célterülethez azok a tevékenységek tartoznak, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési 

kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi a kapcsolódó üzem/üzemrész átlagos éves kombinált hőenergia- és 

villamosenergia-fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba 

betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az üzem éves energiafogyasztását. 

Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és 

hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 

Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd biomassza alapú és 
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hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 

Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor-, szilárd 

biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata stb.); 

Villamosenergia termelés (biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása stb.). 

Beadás határideje: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 25. naptól 2018. február 25. napjáig van lehetőség. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás 

esetén maximum 1,5 milliárd Ft. 

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 

40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 167,37 Mrd 

Ft. 

A támogatott projektek várható száma: 5000 db. 

 

 
 

 


