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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

VINOP-1.2.1-21 

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő 

fejlesztések támogatása 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 

VINOP-1.2.1-21 TERVEZET 

A pályázat célja Jelen felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és 

nyitottak a fejlődésre és technológiai megújulásra.  

Támogatást 

igénylők köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel 

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt, 

- amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei. 

Projekt területi 

korlátozása 

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés. 

Rendelkezésre 

álló forrás 

Várhatóan támogatott projektek száma: 1000-3000 db 

Támogatás 

formája, mértéke, 

összege 

10 millió Ft – 629,3 millió Ft 

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás 

Előleg igénylése 100%, maximum 629,3 millió Ft 

Önerő Min. 30% mértékben 

Projekt 

futamideje 

24 hónap 

Támogatási 

kérelem beadási 

határideje 

- 2021. március 1-16. 

- 2021. június 15-30. 

- 2021. szeptember 30 - október 15. – csak szabad vállalkozási zónának minősülő településen 

- 2022. február 1-15. – csak szabad vállalkozási zónának minősülő településen 

Támogatható 

tevékenységek 

- Technológiafejlesztés 

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 

- Képzési szolgáltatások igénybevétele 

- Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

- Projekt-előkészítés 

Elszámolható 

költségek 

5.5.1 Beruházási költségek  

5.5.1.1 Eszközbeszerzés költségei  

a) Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how a Felhívás 

3.1.2.1. a) pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:  

 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű 

eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz 

tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez 

kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó 

betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is 

támogatható.  

 az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége 

minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő 

tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő 

gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,  
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b) Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése a Felhívás 3.1.2.1. a) 

pontjához kapcsolódóan az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:  

 hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a 

projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos 

kiadásokat,  

 hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,  

 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja 

a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.  

c) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök 

beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) a Felhívás 3.1.2.2 f) 

pontjához kapcsolódóan a 3.4.1.1. p) és az 5.7. pontban szereplő korlátozás figyelembe vételével:  

 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos 

költsége,  

 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) 

fajlagos költsége.  

 

5.5.1.2 Építéshez kapcsolódó költségek  

a) az infrastrukturális beruházások költsége:  

(A felsoroltak akkor is infrastrukturális beruházásnak minősülnek, ha azok technológiai célokat is 

szolgálnak):  

 épületgépészeti gépek,  

 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések,  

 a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati 

folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések,  

 elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási 

díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,  

 szennyvíztároló,  

 szellőzési, légfrissítő berendezések,  

 pneumatikus berendezés  

 felvonók,  

 iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy egyezzenek 

annak a pályahálózatnak a paramétereivel amelyre az iparvágány rácsatlakozik),  

 hűtőkamra,  

 siló,  

 ipari kapuk,  

 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,  

 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és fejlesztése  

b) ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett 

munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).  

 

5.5.1.3 Immateriális javak beszerzésének költsége  

a) Szoftverek beszerzése:  

A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a 

GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, 

disztribútorától, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu 

honlapon közzétett ár lehet.  

 

5.5.2 Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  

5.5.2.1 Képzéshez kapcsolódó költségek 
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A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 

elősegítő képzés:  

 Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás 

esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)  

A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 20 millió Ft-ot.  

 

5.5.2.2 Egyéb szakértői szolgáltatási költségek  

a) Tanácsadói óradíjak  

kizárólag olyan tanácsadás költsége számolható el, mely a támogatást igénylő vállalkozás egyedi 

fejlesztési igényeire szabott, projekt-specifikus tanácsadási feladatokat tartalmaz. A tanácsadási 

tevékenység akkor számolható el, amennyiben bemutatásra kerülnek a kitűzött célok és a 

vállalkozás által elvárt konkrét, kimutatható eredmények. Az elvárt eredménytermék kapcsán 

részletezni szükséges, milyen kimutatható pozitív változást eredményez a vállalkozás 

vállalati/termelési/szolgáltatási folyamatrendszerében.  

A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot.  

Kkv-k részére képzéshez nyújtott támogatás a https://vali.ifka.hu weboldalon regisztrált 

szolgáltatóktól vehető igénybe, az ott maghatározott költségig. 

 

5.5.2.3 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  

a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja  

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja 

(legfeljebb 24 hónapig tartó időtartamban). A bérelt egy felhőalapú, egyéb online üzleti 

megoldásra / szolgáltatásra jutó felhasználók száma nem lehet magasabb, mint a támogatást 

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

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati 

felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 30 

000 Ft.  

A szolgáltató a GINOP-3.2.1-15 Modern Vállalkozások Program projektben minősített szállítója, 

vagy fenti feltételeknek megfelelő szállító szintén minősített partnere, disztribútora lehet.  

 

5.5.3 Projektelőkészítés költségei  

Infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás 

igénybevétele  

 

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő 

korlátozásokat szükséges figyelembe venni: 
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Pályázati 

dokumentáció 

Részletes információk a pályázatról 
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