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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz 

való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

 

VINOP-1.2.1-21 

 

– TERVEZET –  

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 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. 

Milyen tevékenységek 
támogathatóak? 

• Technológiafejlesztés 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás 

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 

• Képzési szolgáltatások igénybevétele 

• Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele 

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása 

• Projekt-előkészítés 

Mikor lehet benyújtani a támogatási 
kérelmet? 

• 2021. március 1-16. 

• 2021. június 15-30. 

• 2021. szeptember 30 - október 15. 

• 2022. február 1-15 

Mekkora összegre lehet benyújtani a 
kérelmet? 

10 millió Ft – 629,3 millió Ft  
(a létszám függvényében!) 

A támogatás visszatérítendő vagy 
vissza nem térítendő? 

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem 
térítendővé alakuló támogatás 

Mennyi előleg igényelhető?  100% 

Hol valóshítható meg a projekt?  Budapestet kivéve Magyarország területén bárhol 

Mennyi a projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló időtartam?  

24 hónap 
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A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan NEM támogatható tevékenységek: 

• Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs 

technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését  

- eszközbeszerzés, hardverbeszerzés, immateriális javak beszerzése; 

- minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök, hardverek szerezhetők be; 

- felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége; 

- immateriális javak esetében kizárólag a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu oldalon szereplő 

szoftverek számolhatók el, legfeljebb az oldalon közzétett vételárig.  

 

Választható, önállóan NEM támogatható tevékenységek: 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag építés, bővítés, átalakítás, 

korszerűsítés – max. 70%. Fajlagos költségmaximumok:  

o Építés, bővítés: max. 280.000 Ft/nm 

o Átalakítás: max. 225.000 Ft/nm 

o Korszerűsítés: a megvalósítandó munkálatok függvényében 

Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan csatolni szükséges a 

Felhívás 9. sz. szakmai melléklete alapján az Építési beruházási szakértő nyilatkozatát, amely 

igazolja a nyilatkozat mellékleteként csatolásra kerülő, infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó 

részletes (munkanemekre bontott) építési költségbecslés realitását. Felhívjuk figyelmét, hogy 

kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény kiállításakor érvényes SZB jogosultsággal 

rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata fogadható el. A kamarai tagsági jogviszony 

megléte az www.mmk.hu, illetve http://mek.hu oldalon ellenőrzésre kerül. 

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, előre rögzített szolgáltatói listán 

(https://vali.ifka.hu/hu/experts) 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: kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe – max. 

20 millió Ft, a tanácsadással együtt nem haladhatja meg a 20%-ot 

• Üzleti felhőszolgáltatás igénybe vétele – max. 10 millió Ft értékben 

• Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás 

igénybevétele – max. 5% 

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése – max. 50%. 

Támogatható tevékenységek: 

o Napelemes rendszer telepítése  

- 15 kWp névleges teljesítményig nettó 400.000 Ft/kWp,  

- 50 kWp névleges teljesítményig 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 nettő 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. 

 

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. 

Záró pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 

2024. október 31. 

 

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 jóváhagyását követő 180. 

napig egyösszegben kell visszafizetnie a kedvezményezettnek.  

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS 

 

Nem releváns.  
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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 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, 

• amelyek legutolsó lezárt évének árbevétele meghaladja a projekt összköltségét. 

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA 

 

Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés. 

 

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 alkalmasnak 

kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A 

megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység 

elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. 

 

A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA 

 

1. benyújtási szakasz:  2021. március 1-16.  Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft 

2. benyújtási szakasz:  2021. június 15-30.  Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

3. benyújtási szakasz:  2021.szeptember 30 - október 15.  Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft 

4. benyújtási szakasz:  2022. február 1-15.  Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és 

középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett 

fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg. 
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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. 

 

A PROJEKT MAXIMÁLIS ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE 

 

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 

benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza 

meg, az alábbiak szerint (DE maximum a legutolsó lezárt üzleti évben elért árbevétel összege): 

 

Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség: 

9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft 

49 főig 
1-9 főig: 11 millió Ft 

10-49 főig: 5 millió Ft 
299 millió Ft 

249 főig 
1-9 főig: 11 millió Ft 

10-49 főig: 5 millió Ft 
50-249 főig: 3 millió Ft 

899 millió Ft 

 

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE 

 

Támogatás összege 

Igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft. 

 

Támogatás mértéke 

Átmeneti támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség legfeljebb 

70%-a az alábbi táblázat szerint. 

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. 
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  mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás 

Regionális 
beruházási 
támogatás / 
Képzési 
támogatás / 
Megújuló 
energia 
termeléséhez 
nyújtott 
beruházási 
támogatás / 
Csekély összegű 
támogatás 

ÉszakMagyarország, 
Észak-Alföld, 
DélAlföld,  
Dél-Dunántúl 

70% 70% 60% 

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

55% 55% 45% 

Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35% 

Piliscsaba, 
Pilisjászfalu 

40% 40% 30% 

Csekély összegű 
támogatás 

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

55% 55% 45% 

 

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 – az egy 

éves fenntartási időszakot 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 18. hónap 

utolsó napjáig kell visszafizetnie a Kedvezményezettnek. A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van 

legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre. 
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Az eredményességi mérés szempontjai:  

 

 Feltétel Elérhető pontszám 

1. Bruttó hozzáadott érték növekedése 
A projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott 
értékének (értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – 
anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a benyújtást megelőző utolsó 
lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti 
növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) 
növekedéséhez viszonyítva: 

100 

 alatta marad 0 

 legalább megegyező 20 

 legalább 5 %-ponttal meghaladja 40 

 legalább 10 %-ponttal meghaladja 60 

 legalább 15%-ponttal meghaladja 80 

 20%-pontnál magasabb mértékben meghaladja 100 

2. Projekt hatékony végrehajtása 
A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal történik a 
Kedvezményezettnek felróható okból, a projekt műszaki-szakmai 
tartalmára, költségvetésére és/vagy megvalósítási helyszínére irányuló 
szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a megvalósítási 
időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását), továbbá legfeljebb 5 
alkalommal kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában 
foglalt adatokra, illetve a kapcsolattartó személyére vonatkozó változás 
bejelentés 

20 

3. 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 
rendelkezik 

• Az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program keretében 
készített cégátadási tervvel rendelkezik 

• Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram 
valamely szolgáltatását 

20 
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Az átfordulás sávozása:  

 

Átfordulás sávozása 

Az elszámolásokban 

elfogadható VT VNT-vé való 

átfordulásának mértéke 

100-140 pont 100% 

80-99 pont 80% 

60-79 pont 60% 

40-59 pont 40% 

20-39 pont 20% 

0-19 pont 0% 

 

ELŐLEG IGÉNYLÉSE 

 

Kötelező előleg mértéke a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előleg kedvezményezett általi igénylése a támogatói döntés 

kézhezvételétől – Támogatói okirat hatályba lépésétől – számított 90 napon belül kötelező. 

Amennyiben a kedvezményezett a fenti határidőn belül nem igényel előleget, az a támogatói okirattól 

való elállást von maga után. A záró kifizetési igénylés benyújtásának feltétele az előleg kifizetése. 

 

EGYÉB FELTÉTELEK 

 

- A 300.000 forintot meghaladó beszerzések esetében a kedvezményezett beszerzési igényét az 

ajánlattételi határidőt megelőző legalább öt nappal köteles a palyazat.gov.hu oldalon feltölteni. 

- 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. 

- A közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó 

munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során kötelező a 

projektarányos akadálymentesítés. 

- 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 

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. 


