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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

GINOP 3.2.2-8.2.4-16 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, 

felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 

 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP 3.2.2-8.2.4-16 

A pályázat célja A 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. 

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 nyújthatnak be, amelyek 

a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek 

b) rendelkezik legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, 

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 (és ott legalább 

egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak) 

e) képesek teljesíteni a 3.4.1 és 3.3 fejezetekben, valamint a Felhívás 2. és / vagy 3. számú 

mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket. 

f) jogi forma szerint 

● kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

● egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

● szövetkezetek 

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

Projekt területi 

korlátozása 

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló 

fejlesztés. 

Rendelkezésre álló forrás A tervezett keretösszeg 48,2 milliárd forint, amelyből: 

- a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 21,2 milliárd forint, 

- a kölcsön keretösszege: 27 milliárd forint. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:3000 db. 

Támogatás formája, 

mértéke, összege 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő 

támogatásnak minősül. 

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. 

- helyben telepített szoftver esetén a Maximális Támogatási Összeg Kalkulátor (MTÖK) által 

meghatározott összeg lehet, de max. 16M Ft. 

- a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetén az MTÖK tábla által meghatározott összeg 

lehet, de max. 8M Ft. 
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A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

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 vagy annak szintén minősített partnerétől, 

disztribútorától történő megrendelése vagy igénybevétele esetén az összes elszámolható költség 40 %-

a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet. 

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 

bevezetésére legfeljebb 25 millió forint, a felhőalapú szolgáltatások bevezetésére legfeljebb 12,5 millió 

forint]. 

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

Előleg igénylése Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza 

nem térítendő támogatás és a kölcsön vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg mértéke a 

megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön 25%-a, de legfeljebb 6 millió Ft vissza nem 

térítendő támogatás összegének megfelelő, és legfeljebb 9,375 millió Ft kölcsön összegnek megfelelő 

lehet. 

Az előlegigénylés benyújtásának feltétele vissza nem térítendő támogatás és kölcsön esetében is a 

kölcsönszerződés hatályba lépése. Tájékoztatjuk, hogy a kölcsön vonatkozásában előleg igénylésére az 

első időközi kifizetési igénylés benyújtásáig van lehetőség. 

Tekintettel arra, hogy a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön esetében eltérő feltételei vannak 

az előleg folyósításának, ezért az előlegek utalása időben eltérhet egymástól. 

Felhívjuk a Kedvezményezettek figyelmét, hogy a vissza nem térítendő támogatásra jutó támogatási 

előlegkifizetésétől számított 12 hónapon belül időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani. 

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

Projekt futamideje A támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap. 

Kölcsön törlesztése A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát követően meg kell kezdeni. A türelmi idő a 

rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 

42 hónap. 

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik, kerekítés 

miatt az utolsó törlesztőrészlet eltérhet. Esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Ha a Türelmi Idő a 

tárgyhónap 25. napján, vagy azt megelőzően jár le, az első tőketörlesztés a tárgyhónap 25. napján 

esedékes. Ha a Türelmi Idő a tárgyhónap 25. napját követően jár le, az első tőketörlesztés a 

tárgyhónapot követő hónap 25. napján esedékes. Ha a tárgyhó 25. napja nem munkanap, akkor a 

törlesztés a következő munkanapon esedékes. 

Előtörlesztés a Projekt megvalósulásának (projektmegvalósítás befejezésének) időpontját követően 

megengedett. 

Mérföldkövek A projekt megvalósítása során egy mérföldkövet szükséges tervezni. 

Támogatási kérelem 

beadási határideje 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 8-tól 2020. március 16. 12:00 óráig lehetséges. 

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

igényelhető. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

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). 
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Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatók, 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 támogathatók: 

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 támogathatók: 

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 figyelembevételével: 

a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy kiválasztásra 

kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 8-15. funkcionális 

terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt, 

illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 és 16-17. funkcionális terület csak 

az 1-8 funkcionális terület közül választott támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be 

támogatási kérelem. A helyben telepített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások 

célterületek között ennek teljesítésében van átjárhatóság. 

b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál) 

funkcionális területekre együttesen nem nyújtható be támogatási kérelem. A vállalati 

webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó mobileszközökre történő optimalizációval 

kapcsolatos tevékenységek, költségek csak a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 

13-as alatt nem). 

c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, KMOP), vagy 

a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3-8.3.4, 1.2.6-8.3.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.3.3, 

2.1.8., 3.2.6-8.2.4) keretében, már támogatásban részesült adott infokommunikációs 

(funkcionális) (cél)területre irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a 

fenntartási időszaka, jelen konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem 

támogatható. 

d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való modulbővítésre, 

vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van lehetőség támogatási kérelmet 

benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem támogathatók: 

- Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése 

- Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat átalakítás 
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- Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett terület 

kiegészítése (add-on) 

- 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. 

- 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 támogathatók 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. 

Biztosítékok köre Az elvárt fedezettség mértéke az egyes hitelcéloktól függően az alábbi:  

a) új gép/berendezés/készlet vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés/készlet 

fedezetként, kivéve, ha az Eljárási Rend szerint a fedezetértékelés során a gép/berendezés/készlet 

fedezeti értékét csökkenteni szükséges. Amennyiben az Eljárási Rend szerint a fedezeti értéket 

csökkenteni szükséges, az elvárt fedezettség mértéke 50%,  

b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási 

értékből számítva.  

A projekt tárgyát képező tárgyi eszközt kötelező a fedezeti körbe bevonni. A projekt tárgya a futamidő 

végéig az MFB Zrt. jóváhagyása nélkül nem idegeníthető el.  

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:  

 

 

si számla követelésen alapított óvadék,  

 

 

 

Fedezetként felajánlott ingatlan és/vagy ingóság a támogatási kérelem beadását megelőző 90 napnál 

nem régebbi értékbecslése (termőföld vagy mezőgazdasági ingatlan esetén elegendő 180 napnál nem 

régebbi értékbecslés). A csatolandó melléklet hiánya esetén az IH hiánypótlást rendel el, amely 

keretében - amennyiben a hiánypótlásra rendelkezésre álló időszak alatt az értékbecslés nem készül el 

– az irányító hatóság elfogadhatja a Pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az értékbecslésre 

vonatkozó megrendelését a kérelem kezelésére kiválasztott MFB Ponton leadta. Az Irányító Hatóság a 

döntés meghozataláig jogosult tisztázó kérdés keretében bekérni az elkészült értékbecslést. 

Elszámolható költségek Beruházáshoz kapcsolódó költségek helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre: 

a) Immateriális javak beszerzésének költsége – üzleti alkalmazás szoftver licensz díjak (a 

beszerzésre kerülő szoftverek költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre 

vonatkozó összes elszámolható költség minimum 40 de legfeljebb 90 százaléka). 
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Beruházáshoz kapcsolódó költségek mindkét célterületre vonatkozó projekt esetén: 

b) Eszközbeszerzés költségei – szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs 

eszközök költségei, közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető: 

- hardver eszközök bekerülési értéke (egyenként minimum nettó 30 000 forint), 

- hálózati eszközök bekerülési értéke, 

- okostelefonok és tabletek bekerülési értéke. 

c) Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és 

mobil eszközök költségei számolhatók el (összes elszámolható költség 20 százaléka): 

- személyi számítógépek PC-k, laptopok, notebook-ok 

- nyomtatók, szkennerek 

- routerek, switch-ek 

- okostelefonok, tabletek (az eszközök mennyiségének maximum 50 százaléka vagy az 

elszámolható költségek maximum 10 százaléka, beszerzési áruk nem lehet magasabb, mint 

nettó 120 000 forint). 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei a helyben telepített saját szoftver 

bevezetése célterületre vonatkozó projekt esetén (a célterületre jutó összes elszámolható költség 

minimum 10, de legfeljebb 50 százaléka): 

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: vállalati folyamatmenedzsment 

és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások 

(specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, 

migráció, szervezet- és folyamatfejlesztés) költségei, 

b) Képzéshez kapcsolódó költségek vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, 

megoldások, implementálásához igénybe vett oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning 

tananyagok igénybevételének költségei, 

c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi 

rendszerek, megoldások, implementálásához igénybe vett IT és telekommunikációs eszközök 

kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei. 

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén: 

d) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: felhőalapú és egyéb online üzleti 

megoldások bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások (specifikációk 

elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció, 

szervezet- és folyamatfejlesztés) költségei, 

e) Képzéshez kapcsolódó költségek: felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások 

implementálásához igénybe vett oktatás és betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok 

igénybevételének költségei (a d) és e) költségek nem haladhatják meg a felhőalapú szolgáltatások 

bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 25%-át), 

f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj legfeljebb 22 hónapig tartó időtartamban. 

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei mindkét célterület esetén: 

g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei (nem haladhatják meg a projekt összes 

elszámolható költségének a 0,5 százalékát). 

Kötelező vállalások A támogatást igénylőnek a c) pontban foglalt feltételeket kötelezően kell vállalnia. Az a) és b) 

pontban foglalt feltételek közül a támogatást igénylőnek egy vállalást kell választania. 

a) Üzemi eredmény növekedése  

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a Kedvezményezett 

üzemi (üzleti) tevékenység eredmény abszolút értéken számított növekedésének el kell érnie a 

támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át  
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Alkalmazandó képlet: T * 0,25 ≤Ü2 - Üb  

Ahol:  

Üb: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a támogatási kérelem beadását megelőző üzleti évben  

Ü2: Üzemi (üzleti) tevékenység eredmény a projektmegvalósítás befejezését közvetlenül követő 

2. üzleti évben  

T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege  

Ü2 értéke nem lehet kevesebb (kisebb) mint Üb értéke.  

b) Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése  

A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus 

értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított 

bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás 

értékének legalább 120%-át.  

Alkalmazandó képlet: T * 1,20 ≤ E2- Eb 

Ahol:  

Eb: Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel a támogatási kérelem beadását 

megelőző üzleti évben  

E2: Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel a projektmegvalósítás befejezését 

közvetlenül követő 2. üzleti évben  

T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege  

c) A támogatott vállalkozásnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati 

folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma (a 

támogatási kérelemben vállalt érték)  

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás helyszínén – több 

megvalósulási helyszín esetén együttesen - legalább 1 fő (éves átlagos statisztikai létszámot 

kitevő) állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig 

bizonyítható módon alkalmaz, illetve azok munkaszerződését és munkaköri leírását az esetleges 

ellenőrzések kapcsán bemutatja.  

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek 

Csak helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt 

esetén:  

a) Immateriális javak beszerzésének költsége:  

o üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak,  

A beszerzésre kerülő szoftver eszközöket teljes egészében aktiválnia kell a megvalósítási helyszínén.  

Költségének a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó összes elszámolható 

költség minimum 40%-ának kell lennie és nem haladhatja meg a helyben telepített saját szoftver 

bevezetése célterületre jutó összes elszámolható költség 90%-át. 

Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:  

b) Eszközbeszerzés költségei: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs 

eszközök költségei  

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre 

kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);  

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető hálózati eszközök bekerülési értéke;  

o közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke.  

Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és mobil 

eszközök költségei számolhatók el:  

-k) / laptopok / notebook-ok  

 

-ek  
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A beszerzésre kerülő eszközök összes költsége nem haladhatja meg az összes elszámolható költség 

20%-át. A kliensoldali hardver eszközök száma (kategóriánként) nem lehet magasabb, mint a 

támogatást igénylő szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en a kérelem beadásának 

pillanatában. Az okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a támogatást 

igénylő szervezet támogatási kérelem beadásakor meglévő létszámának maximum 50%-t vagy az 

elszámolható költségek maximum 10%-t, ahol a szigorúbb feltétel a mérvadó. További korlát, hogy az 

okostelefonok és tabletek beszerzési ára darabonként nem lehet magasabb, mint nettó 120 000 Ft. 

Pályázati dokumentáció: Részletes információk a pályázatról 
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