A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban
GINOP Plusz-1.2.3-21

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ
Ki nyújthat
kérelmet?

be

támogatási 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, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt
vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség
területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
fióktelepei,
• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
• amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési
prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019
között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja
az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a
tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos
árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020.
közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése
(változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés
mértékét (5,25 %) az azonos időszakban
Milyen
tevékenységek • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
támogathatóak?
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
• Képzési szolgáltatások igénybevétele
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
• Információs technológia-fejlesztés
Mikor lehet benyújtani
támogatási kérelmet?

a

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. - 2022. január 26.
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 3.

Mekkora támogatási összegre
10 millió Ft – 200 millió Ft
lehet benyújtani a kérelmet?
A támogatás visszatérítendő A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése
vagy vissza nem térítendő?
mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Prospera Pályázati Tanácsadó Kft.
Cooper Center Irodaház
1135 Budapest, Lehel u. 61.

1

Tel.:
(1) 288-8557
Fax:
(1) 288-8533
E-mail: info@prospera.hu

Mennyi előleg igényelhető?

100%, maximum 200 000 000 Ft

Hol valósítható meg a projekt?

Budapest kivételével Magyarország egész területén

Mennyi a projekt végrehajtására
24 hónap
rendelkezésre álló időtartam?
A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK
Kötelezően megvalósítandó, önállóan NEM támogatható tevékenységek:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Elszámolható:
o új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (egyedi tervezésű és gyártású
célgép beszerzése is támogatható);
o meglévő eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések
költsége (min. nettó 200.000 Ft értékben);
o új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges szoftver: kizárólag az
eszközbeszerzés részeként (ha számvitelileg az eszközre aktiválják);
Választható, önállóan NEM támogatható tevékenységek:
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag építés, bővítés, átalakítás,
korszerűsítés – max. 70%. Fajlagos költségmaximumok:
o Építés, bővítés: max. 423.500 Ft/nm
o Átalakítás: max. 340.625 Ft/nm
o Korszerűsítés: a megvalósítandó munkálatok függvényében
Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia
a részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely
igazolja a piacfelmérés realitását.
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, előre rögzített szolgáltatói listán (https://vali.hu)
szereplő szolgáltatóktól – max. 50 millió Ft, a képzéssel együtt nem haladhatja meg a 20%-ot.
Igénybe vehető szolgáltatások köre:
o Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés;
o Márka- és arculatépítés;
o Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás;
o Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés;
• Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés – max. 5 millió Ft, a tanácsadással együtt nem haladhatja meg a 20%-ot
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése – max. 50%.
Támogatható tevékenységek:
o Napelemes rendszer telepítése
- 5 - 15 kWp névleges teljesítmény között nettó 400.000 Ft/kWp,
- 15 - 50 kWp névleges teljesítmény között nettó 337.000 Ft/kWp,
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- 50 kWp névleges teljesítmény felett nettó 300.000 Ft/kWp.
o Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének
részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
- síkkollektor esetén maximum nettó 158.000 Ft/nm;
- vákuumcsöves kollektor esetén maximum nettó 238.000 Ft/nm
o Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben
érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
- maximum nettó 123.000 Ft/kW
o Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati
melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre
- földhő-víz hőszivattyús rendszer esetén max. nettó 286.000 Ft/kW,
- levegő-víz hőszivattyús rendszer esetén max. nettó 213.000 Ft/kW.
Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét)
legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
Elszámolható:
o egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése;
o hardvereszközök, hálózati eszközök, telekommunikációs eszközök beszerzése;
o a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftverek
beszerzése,
amelynek
maximálisan elszámolható költsége
legfeljebb a
http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően
generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában
foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet;
o üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja: szakmai megvalósításhoz kapcsolódó, felhőalapú és
egyéb online üzleti megoldások bérleti díja, legfeljebb 24 hónap időtartamra, kizárólag a
Modern Vállalkozások Programja keretében minősített üzleti felhőszolgáltatás
támogatható;
maximálisan
elszámolható
költsége
legfeljebb
a
http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és bejelentkezést követően
generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor számítását is magában
foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet;
o az elszámolható informatikai eszközök körét a felhíváshoz tartozó VTSZ lista határozza
meg

A projekt keretében a Technológiafejlesztés kötelező, emellett minimum 1 darab választható
tevékenység megvalósítandó!
A PROJEKTVÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA
A projekt a támogatási kérelem benyújtását követő napon megkezdhető (kivéve előkészítő
tevékenység, mely már ezt megelőzően is).
24 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra.
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Záró pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb
2024. október 31.
A projekt megvalósítása során legfeljebb 4 (3 db időközi és 1 db záró) kifizetési igénylés nyújtható be,
melyekbe az elutasított elszámolások nem számítanak bele.
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig kell fenntartani.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül: záró kifizetési igénylését az Irányító Hatóság jóváhagyta
és a támogatást folyósította!
Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének
visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő
támogatás összege, melyet legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló
tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon belül kell visszafizetnie a
Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő
törlesztésre.
A megállapításra kerülő visszafizetési kötelezettség teljes körű teljesítését követően kerülhet csak sor
a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyására.
KÖTELEZŐ VÁLLALÁS
A támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű
vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz.
A kötelező vállalás teljesítésének feltételei megtalálhatóak a 9. sz. szakmai mellékletben.
BIZTOSÍTÉKOK KÖRE
Nem releváns.
TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben 3 fő volt,
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén
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•
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székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei,
amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás)
felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja
az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év
átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó
hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés
mértékét (5,25 %) az azonos időszakban.
Azon vállalkozások esetén, amelyek a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás)
felhívásainak keretében 2014-2019 között támogatásban részesültek, a 2018. és 2019. évi
bruttó hozzáadott értéknek (BHÉ) pozitívnak kell lennie. Amennyiben a 2018. vagy 2019. évi
bruttó hozzáadott érték nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel, abban az esetben ezen
vállalkozások nem jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Ha egy vállalkozás vagy annak partner vagy kapcsolt vállalkozása több támogatási kérelmet nyújt be,
az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem
automatikusan elutasításra kerül.
NEM NYÚJTHAT BE TÁMOGATÁSI KÉRELMET
• amely a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019
között támogatásban részesült, és a 2018. vagy 2019. évi bruttó hozzáadott értéke (BHÉ) nulla
vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel
• amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és
30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul
• amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
• amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz 1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21
kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be (kivéve: ha elutasító döntéssel rendelkezik,
vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét visszavonta)
• amely vállalkozás v. annak partner-, kapcsolt vállalkozása jelen Felhívás keretében korábban
támogatásban részesült
• amely vállalkozás 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült
A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy
fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem
benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási
kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín
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akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a
projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
A megvalósítási helyszín azon részének, amely jelen felhívásban támogatandó infrastrukturális és
ingatlan beruházást tartalmaz, ezen beruházás megvalósítását követően kell alkalmassá válnia a
projekt megvalósítására és a projekt tárgyát képező tevékenység végzésére.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelent, ha a megvalósulási helyszín cégkivonatba történt
bejegyzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. és 180. nap közötti időtartamban került
sor.
A támogatást igénylő legfeljebb 2 megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két megvalósítási helyszín
megjelölése esetén mindkét megvalósítási helyszínnek az adott benyújtási szakaszra meghatározott
régióban elhelyezkedő településen kell lennie.
A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA
1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. 08:00 órától 2022. január 26. 12:00 óráig
Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet,
amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg
fejlesztéseiket
Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. 08:00 órától 2022. február 3. 12.00 óráig
Az 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet,
amelyek Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket
Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft
Ha az adott benyújtási szakaszhoz rendelt keretösszeg 130%-át elérő összegű támogatási kérelem
érkezik be a benyújtási szakasz vége előtt, akkor legkorábban a benyújtás kezdetétől számított 24
órát követően a benyújtás lehetőségét azonnal felfüggesztik vagy a felhívást azonnal lezárják.
Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.
A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat kézi aláírására nincs mód, vagy minősített
tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy a
magyarorszag.hu
oldalon
keresztül
elérhető
AVDH
(Azonosításra
Visszavezetett
Dokumentumhitelesítés) szolgáltatást kell használnia a nyilatkozat aláírására és hitelesítésére.
A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás.
Támogatási kategória: Átmeneti támogatás
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A PROJEKT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást
igénylő vállalkozás benyújtást megelőző utolsó vagy utolsó előtti lezárt, teljes, de 2019-nél nem
korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak
szerint (DE maximum a legutolsó lezárt üzleti évben elért árbevétel kétszerese lehet):

Kategória

Létszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3-9 főig
10-49 főig
50-99 főig
100-149 főig
150-199 főig
200-249 főig

Maximális elszámolható
összköltség kategórián belül:
(a kategórián belüli létszámtól
függetlenül)
99 millió Ft
179 millió Ft
206 millió Ft
233 millió Ft
260 millió Ft
287 millió Ft

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó
vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben
az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, az összköltség meghatározása során, a tartalmi értékelés
(előminősítés) során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti
évnek az adatai kerülnek figyelembevételre.
A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.

ÖNERŐ
A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról.

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE
Támogatás összege
Igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 200 000 000 Ft.
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Támogatás mértéke
Maximális támogatási intenzitás
Mikro-, kis- és középvállalkozás

Fejlesztés helyszíne
•
•
•
•
•
•
•

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Nyugat-Dunántúl
Pest

70%

50%

A kapott visszatérítendő támogatást az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180.
napig egy összegben kell visszafizetni. A visszafizetés mértékét eredményességmérési kritériumok
határozzák meg.
TÁMOGATÁSI ELŐLEG
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb
200 000 000 Ft.
Az előleg folyósítása azonnali előleg formájában történik a Támogatói Okirat hatálybalépését
követően.
TARTALMI ÉRTÉKELÉS
A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy
utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az
esetben a jogosultsági ellenőrzés során, az összköltség meghatározása során, a tartalmi értékelés
(előminősítés) során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek
az adatai kerülnek figyelembevételre.
2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra!
A tartalmi értékelési szempontokra kapható max. 100 pontból minimum 55 pontot szükséges elérni a
támogathatósághoz.
A 2020. évet megelőző bruttó hozzáadott értéknek (BHÉ) pozitívnak kell lennie. Amennyiben a 2020.
évet megelőző bruttó hozzáadott érték nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel, abban az
esetben a támogatást igénylő nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani.
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FENNTARTÁSI IDŐSZAK EREDMÉNYESSÉGI MÉRÉSE
A támogatást igénylő a projektet a megvalósítás befejezésétől számított 3 évig köteles fenntartani.
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott – a
projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évet követően visszamért - eredményességi célok
elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).
Az 1. Projekt Fenntartási Jelentés benyújtását követően kerül sor a projekt eredményességének
visszamérésére, és annak eredményeként kerül megállapításra a tényleges visszatérítendő támogatás
összege, melyről a Kedvezményezett 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg
tájékoztatást kap. A tényleges visszatérítendő támogatás összegét legkésőbb az 1. Projekt Fenntartási
Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás kedvezményezett általi kézhezvételét követő 180 napon
belül kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van
legfeljebb 4 részletben történő törlesztésre.
Az eredményességi mérés szempontjai:
Feltétel

1.

2.

A VNT-vé alakuló
támogatás mértéke
a teljes támogatási
összeg arányában

Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése
A vállalkozásnál a vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott
érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai termék (GDP)
Magyarország 2021. évi Konvergencia Programja alapján rögzített
változásának egymáshoz viszonyított aránya. (képlet szerint)
Vállalkozói tudás bővítése
A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
• Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem
Program keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.
• Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program
megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogad
látogatóként
• Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy
ökocímkével rendelkezik
• Igénybe veszi az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program
cégátadás vagy e-learning szolgáltatását
• Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely
szolgáltatását
• Igénybe veszi a BÉT valamely vállalkozásfejlesztési szolgáltatását
• Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő
eseményén és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési
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Koncepciót (DFK), vagy DFV (Digitálisan Felkészült Vállalkozás)
minősítést szerez
3. Projekt hatékony végrehajtása
• A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül
benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem
foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon túli
meghosszabbítását)
Összesen

20%
100%

A bruttó hozzáadott érték növekedése esetén figyelembe vett tényezők:
Vizsgált időszak:
• Bázisév: A támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt
üzleti év (YB), a támogatást igénylő választása szerint, igazodva a tartalmi értékelés során
figyelembe vett üzleti évhez
• Eredményességmérés éve: A projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év (YE)
Vizsgált mutatók:
Bruttó hozzáadott érték (BHÉ):
• Számítás módja:
Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások
• Bázisévben mért bruttó hozzáadott érték: BHÉB
• Eredményességmérés évében mért bruttó hozzáadott érték: BHÉE
• Mértékegység: ezer Ft
• Adatforrás: a támogatást igénylő éves beszámolója
• A bázisévben mért bruttó hozzáadott értéknek (BHÉB) pozitívnak kell lennie. Amennyiben a
bázisévben mért bruttó hozzáadott érték nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel, abban
az esetben az eredményességmérési szempontrendszer 1) pontja alapján nem kerülhet sor
támogatás átfordulására. Ez nem képezi akadályát annak, hogy az érintett projekt esetében a
2)-3) eredményességi mérési szempontok alapján sor kerülhessen támogatás átfordulására.
Bruttó hozzáadott érték növekedése (NBHÉ):

Példa:
2020 BHÉ: 150 000 Ft
2023 BHÉ: 212 000 Ft
Változás: NBHÉ= (212 000 / 150 000 – 1) * 100 = 41,33 (%)
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Bruttó hazai termék (GDP):
• A KSH által publikált bruttó hazai termék nominális értéke
• Bázisévben mért bruttó hazai termék: GDPB
• Eredményességmérés évében Magyarország 2021. évi Konvergencia Programja alapján
rögzített bruttó hazai termék: GDPE
• Mértékegység: millió Ft
• Adatforrás: STADAT Bruttó hazai termék (ksh.hu)

Bruttó hazai termék növekedése (NGDP):
• A bruttó hazai termék növekedése Magyarország 2021. évi Konvergencia Programja* alapján
kerül rögzítésre. A visszamérés időpontjában az itt meghatározott százalékértékek lesznek
irányadók!
A GDP éves tervezett változása (folyó áron): 2021: 8,1%, 2022: 9,2%, 2023: 7,9%, 2024: 7,7%,
2025: 7,8%.
A 2019. évi tényérték 9,6%, a 2020. évi 0,5%.
• Számítás: a BHÉ számításánál figyelembe vett évek növekedési ütemeinek (n) szorzata az
alábbi minta képlet szerint:
NGDP = [(1+n2019) x (1+n2020) x (1+n2021) x (1+n2022) x (1+n2023) x (1+n2024) x (1+n2025)
– 1 ] x 100
• Mértékegység: %
Példa:
GDP növekedés 2020 és 2023 között (bázisév 2020), tehát ebben az esetben a 2021., 2022. és 2023.
évek adatait kell használni.
Változás NGDP= [ (1+n2021) x (1+n2022) x (1+n2023) – 1 ] = [1,081 x 1,092 x 1,079 – 1 ] x 100 = 27,37 (%)
Ahhoz, hogy a támogatás BHÉ növekedéssel átfordítható 60%-a teljesen átforduljon, másfélszer
akkora BHÉ növekedés szükséges, mint amekkora a GDP növekedés a vizsgált időszakban.
* https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021-hungary-convergence-programme_hu.pdf

Az átforduló támogatás (TVNT):

Példa: Példa TVNT = (41,33% / 27,37% -0,5) * 100 = 101,01%
Mértékegység: %
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Átfordulás sávozása (vissza nem térítendő támogatássá):
Eredményességmérési
szempont
1. Bruttó hozzáadott érték
GDP növekedéssel arányos
növekedése

2. Vállalkozói tudás bővítése
3. Projekt hatékony
végrehajtása

Átfordulás sávozása az 1.
eredményességi mérési
szempont alapján (%)
100 vagy felette
90=<x<100
80=<x<90
70=<x<80
60=<x<70
50=<x<60
40=<x<50
30=<x<40
20=<x<30
10=<x<20
5=<x<10
0<x<5
0 és alatta
-

A VNT-vé alakuló támogatás
mértéke a teljes támogatási
összeg arányában (%)
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
20

-

20

Az elszámolásokban elfogadott VT VNT-vé való átfordulásának mértéke egyenlő a fenti táblázat
alapján elért százalékponttal.
EGYÉB FELTÉTELEK
-

Amennyiben egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése vagy infrastrukturális beruházás
valósul meg, a záró kifizetési igénylés jóváhagyása előtt helyszíni ellenőrzés kerül lefolytatásra a
Támogatást igénylőnél.

-

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen
foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos
jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és
humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos
forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és
a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot.

-

Nem számolható el a támogatást igénylő által előállított és/vagy forgalmazott egyazon
termékosztályba tartozó olyan eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját
maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, amelyből a benyújtást megelőző 3
évben árbevétele keletkezett. Egyazon termékosztályba tartoznak - eszközök és szoftverek
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vonatkozásában – az azonos funkciót ellátó, főbb műszaki tulajdonságaiban és technikai
paramétereiben megegyező, egyazon célterületen használandó termékek.
A fenti előírásoknak való megfelelésnek a projekt fenntartási időszakának végéig biztosítani kell.
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