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GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 
 

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

Pályázati kiírás címe GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.6-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

1) mikro-, kis-, és középvállalkozások4,  
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 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.  
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

4.1.1. Jogi forma szerint:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  
c) szövetkezetek.  

4.1.2. Gazdálkodási formakód szerint:  
 

 

 

 

 

123 Iskola szövetkezet  
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Pályázati kiírás célja: 

Napjainkban problémát jelent, hogy a magyar kkv-k minden árut lassabban és drágábban tudnak eljuttatni külföldre, mint a környező országokban 
ez pedig versenyképességüket közvetlenül csökkenti. A beruházások mértékét növelni szükségesaz ágazatban, különben a magyar kkv-k 
versenyképessége nemzetközi viszonylatban tovább romlana.  
A tudástranszfer intenzitása a hazai kkv-k estében elmarad a nemzetközi versenytársakhoz viszonyítva, ami megakadályozza, hogy kiaknázzák a 
legmodernebb eljárásokban és technológiákban rejlő lehetőségeket. Mindezek következtében az ehhez szükséges tudást, szervezettséget, 
eszközöket és szolgáltatásokat a kkv-k számára elérhetővé kell tenni, hogy mindennapi működésük során a növekedésre koncentrálhassanak, 
növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és részt tudjanak venni az innovációs folyamatokban.  
Jelen Felhívás eredményeként jobb minőségben, vagy szélesebb körben lesznek elérhetők a nyújtott üzleti szolgáltatások, a kkv-k képesek lesznek 
növekedni a meglévő és az új piacaikon. Valamint a Felhívás hozzájárul ahhoz, hogy a kkv-k jobban integrálódjanak a nemzetközi termelési 
láncokba és hosszú távú együttműködéseket alakítsanak ki.  
Jelen Felhívás célja a vállalkozások ösztönzése annak érdekében, hogy a kkv-k egyre szélesebb köre vegye igénybe ezeket a szolgáltatásokat, 
számoljanak azok éves költségeivel az üzleti terveikben, elősegítve, hogy az így felszabaduló szabad kapacitásaikat a fő tevékenységük ellátására 
csoportosíthassák át. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:  
a) Logisztikai szolgáltató központok által nyújtott szolgáltatások igénybevétele  
 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Jelen Felhívás esetében nem releváns. 

Beadás határideje: Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. június 1-tól 2017. szeptember 27-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 25.000.000 Ft.  
 
2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a.  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,47 milliárd Ft.  
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150-250 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 

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: 

a) Gyakornokok foglalkoztatása: 

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben 

meghatározott munkakörben. 

Megváltozott munkaképességű gyakornok jelen felhívás 3.1.2.2.a) alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység. 

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység: 

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az 

alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet 

megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási 

napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett. 

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

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 

A 3.1.2.1 a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak. 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
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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. 

A 3.1.2.1 a) - d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 3.1.2.2 b) és/vagy a 3.1.2.2. c) tevékenység. 

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a 3.1.2.1 b) – d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 3.1.2.2. 

a) és/vagy b) és/vagy c) és/vagy d) tevékenység. 

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

A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

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-5.3.4-16 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.4-16 

Pályázati kiírás célja: 

A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a munkakörülmények javítása, a 

munkavédelmi szempontok érvényre juttatása is. A megfelelő munkakörülmények hiánya a foglalkoztatott munkavállalók 

teljesítményének csökkenéséhez vezethet, a fokozott megterhelés miatt a dolgozók egészségének megőrzése nehezebbé válik. A 

munkavédelemre áldozó, arra odafigyelő vállalkozások versenyképessége, munkahely- és munkavállaló-megtartó képessége mérhetően 
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javul, párhuzamosan munkavállalóik javuló munkakörülményeivel. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 

kockázatokat olcsóbb, kifizetődőbb megelőzni, mint későbbiekben kezelni, ehhez azonban célzott beavatkozásokra, prevencióra, a 

témával kapcsolatos ismeretek terjesztésére, és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztésére van 

szükség. E célok a munkáltatók - gyakran fel nem ismert - anyagi érdekén túl a munkavállalók védelmét is szolgálják. A munkahelyi 

egészség és biztonság javítása területén az érdekvédelmi szervezeteknek, szociális partnereknek kiemelt szerepük van. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek  
a) Munkavállalók és munkáltatók célzott tájékoztatása a munkavédelemmel kapcsolatosan, munkavédelmi tudatosság fejlesztése, 
munkáltatói és munkavállalói elkötelezettség javítása:  
aa) tájékoztató anyagok, útmutatók, egyéb kiadványok elkészítése, összeállítása, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online 
közzététele;  

ab) tanulmányok, oktatási segédanyagok készítése, eljuttatása a munkáltatóknak/munkavállalóknak, valamint online közzététele;  

ac) kampányok lefolytatása;  

ad) rendezvények szervezése.  
b) Munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozása, képzések lebonyolítása:  
ba) munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok kidolgozása, aktualizálása és eljuttatása a 
munkáltatóknak/munkavédelmi képviselőknek, valamint online közzététele;  

bb) képzések lebonyolítása (Az „A” nemzetgazdasági ágon belül csak az erdőgazdálkodási ágazatra irányuló képzés lebonyolítása lehetséges, és 
csak az erdőgazdálkodási ágazatra irányuló támogatási igény esetén kötelező a képzés lebonyolítása.).  
c) Projekt előkészítési tevékenységek:  
ca) megvalósíthatósági tanulmány készítése, melynek terjedelme nem haladhatja meg az 50 millió Ft támogatási összeget meghaladó támogatási 
kérelmek esetén a 3 szerzői ívet, 50 millió Ft támogatási összeget nem meghaladó támogatási kérelmek esetén az 1 szerzői ívet.  
d) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság:  
 
Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.  
e) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek 50 millió Ft-ot meghaladó támogatási összegű támogatási kérelmek esetén:  
ea) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása.  

eb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
a) Projekt előkészítési tevékenységek:  
aa) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  
b) Projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:  

ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;  

bb) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak és adminisztrációt támogató tevékenységek.  
c) Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek fejlesztése, támogatása a különböző gazdasági ágazatokban az alábbiak 
szerint:  
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ca) ágazatspecifikus online munkavédelmi eszközök (felülvizsgálati, szakmai adatlapok, jegyzőkönyv-minták kidolgozása, aktualizálása, 
módszertani útmutatók kidolgozása, elérhetővé tétele), ágazatonként, szakmánként kockázatértékelési módszertanok kidolgozása és közzététele;  

cb) munkaegészségügyi online módszerek kidolgozása és közzététele (többek között a pszichoszociális kockázatok kezelése, módszertani segédlet 
munkahigiénés vizsgálatok kidolgozásához, módszertani útmutató munkavédelmi szakemberek részére az azbesztbontási munkaterv 
összeállításához, segédlet a veszélyes anyagokkal, keverékekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetéséhez).  
d) Hatékony munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kialakításának, bevezetésének támogatása:  
da) Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer (MEBIR) bevezetésének ösztönzése, támogatása (állapotfelmérés, fejlesztés) 
munkáltatóknál. Az „A” nemzetgazdasági ágon belül csak erdőgazdálkodási ágazatra irányulhat a MEBIR bevezetése.  
 
A rendszer kiépítésének támogatható szakmai programelemei:  
Bevezetés előkészítése, helyzetfelmérés, a meglévő szervezeti és irányítási rendszer átvilágítása;  
A rendszer kiépítési ütemének kidolgozása;  
A vállalat szakembereinek és a munkavédelmet érintő kérdésekben döntési, végrehajtási hatáskörrel rendelkező vezetőinek felkészítő képzése;  
A MEBIR kézikönyv elkészítése;  
A MEBIR eljárási utasítások kidolgozása;  
A MEBIR bevezetésének indítása, menedzselése;  
Belső auditorok felkészítő képzése;  
A tanúsítási auditra való felkészítés, a tanúsítás menedzselésének lefolytatása.  
e) Kutatás támogatása:  
 
ea) kutatások, elemzések elkészítése, publikálása, online közzététele az alábbi témákban:  

 


Új technológiák (nanotechnológia, robottechnika, biotechnológia, zöld technológiák, szélenergia, napelemek stb.) hatásának vizsgálata: vizsgálati- 
és kockázatértékelési módszerek fejlesztése;  

 

utatása;  

-kutatás;  

 

 

gészségére;  

 intézkedések 
lehetséges módozatainak feltárása (napszúrás, hőguta, rosszindulatú bőrdaganatok, zoonózisok, stb. esetében);  
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anatos 
megbetegedések foglalkozási eredetének felismerésére alkalmas eljárások fejlesztése;  

közök (laptopok, tabletek, okos telefonok) hatása a munkavállalók egészségére és biztonságára (váz- és 
izomrendszeri megbetegedések, fokozott pszichés terhelés);  

-, álló-, kényszerű testtartás, testrészek (pl. kezek-, ujjak stb.)) 
egyoldalú fokozott terhelés tekintetében az egészségügyi károsodás megelőzése, pszichés hatások (termelési kényszer, kötött ütem, monotonitás) 
vizsgálata, kezelése;  

atása a munkavállalókra;  

ltatóra, 
munkahelyre alkalmazható eredményekkel bír.  
f) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő általános tevékenységek:  
fa) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt végén,  

fb) adminisztrációs, projekt végrehajtást támogató tevékenységek.  

 

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016.augusztus 1-től 2018. július 31-ig van lehetőség. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege ágazatonként a Felhívás 1.2. bekezdésben szereplő ágazati bontásnak 
megfelelő összeg.  
Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a.  
A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igényének külön-külön el kell érnie az összes igényelt támogatás legalább 15 %-át. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 2 milliárd Ft. 

  

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

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-5.3.8-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

A 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 
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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),  

◦ 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 közalapítvány önálló intézménye (562)  
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Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek:  

 

 

Program 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, munkáltató. A támogatás legalább 5, legfeljebb 73 fő 3 éven 

aluli gyermek rendszeres bölcsődei ellátásának megszervezéséhez igényelhető.  

A támogatás igénybe vehető a szolgáltatást nyújtó személyek képzéséhez 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. Ezenkívül 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). 

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 helyiség(ek), kapcsolódó játszókert, - udvar átalakítása, felújítása (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  
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.  
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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 bérlése, amennyiben az nem alakítható ki a foglalkoztatónál (épület, helyiségek, szükség esetén 

játszókert,- udvar);  

 

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.  
 

Időbeli keret: 

 

a) A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 20-tól 2019. március 20-ig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási 

kérelmek értékelése folyamatosan történik.  

 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 

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

b) A támogatás maximális mértéke támogatható tevékenységtől függően:  
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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: 

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

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

Program célja: 

Figyelembe véve a fentieket 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, kereskedlemi 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 
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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 IPAR 4.0 megoldásokat alkalmazzák, továbbá amelyek beruháznak a munkavállalók 
kompetenciáinak fejlesztésébe e területeken.5  

 

A hazai kkv-k - különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozások - innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növeléséhez az 
infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások digitális 
gazdaságba történő beilleszkedésének javítása elengedhetetlen nemzetgazdasági szempontból. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;  
 
A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:  
aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § 
(2) a) pontja alapján;  

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

ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;  

ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;  

ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó 
képzések);  
 
b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés  
 
A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő 
elégedettségmérés.  
c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság  
 
Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint. 
 

3.1.2.2 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  
a) Projekt előkészítési tevékenységek  

aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.  

b) Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek  
- a képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák 
kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;  

- belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak 
figyelembe vétele mellett)  
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c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek  

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,  

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.  

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

 

Időbeli keret: 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2017. év június 30. naptól 2017. év október 30. napig van lehetőség. 

 

Közlemény a Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára című és a Munkahelyi képzések támogatása 

mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára című felhívásokhoz 

 

2017 április 26. 

 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára” című (GINOP-

6.1.5-17 kódszámú) és „Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című (GINOP-

6.1.6-17 kódszámú) felhívásokhoz kapcsolódóan nagyszámú ügyfélszolgálati megkeresés érkezett be. 

 

Mindezek alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek beadhatóságának kezdeti határidejét elhalasztja a felhívások 

felülvizsgálata és pontosítása idejére. A módosításokról és a beadás új időpontjáról közlemény ad majd tájékoztatást, kérjük, kövessék 

figyelemmel a www.palyazat.gov.hu oldalon megjelenő híreket. 

 

A módosítások megjelentetését követően az Irányító Hatóság megfelelő időt fog biztosítani a változások feldolgozására és a beadásra 

való felkészülésre a támogatást igénylők számára, mielőtt megnyílna a beadás lehetősége. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.  
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Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
forrásaiból 19 040 000 000 forint.  
 
Jelen Felhívás forrását Magyarország költségvetése az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában biztosítja.  
 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 380-6346 db. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-8.6.3/A-17 Nemzeti tőkealap 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.6.3/A-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Tőkeprogramban résztvevők  

 NGM Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság  

 MFB Zrt., mint alapok alapját végrehajtó szervezet  

 A kiválasztott Pénzügyi Közvetítő (Alapkezelő)  

 Végső Kedvezményezettek, mint a Tőkeprogram keretein belül támogatásra jogosult vállalkozások  

 

A Tőkeprogram keretében a finanszírozott projektnek Magyarországon, a kevésbé fejlett régiókban kell megvalósulnia. Nem 

támogathatóak a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló projektek.  

 

Megcélzott vállalkozások 

 

Támogatásra a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami 
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támogatási szabályokról szóló 255/2014 Korm. rendelet 2. § (1) 103. pontja,1 valamint e rendelet 2. § (1) 52. pontja szerinti azon mikro-

, kis- és középvállalkozások jogosultak,2 amelyek az alkalmazott támogatási kategória3 és a Tőkeprogram 

feltételeit maradéktalanul teljesítik, valamint a Pénzügyi Közvetítő befektetési politikája alapján tőkebefektetésre alkalmasak. 

 

 

Megcélzott iparágak a) 3. tematikus cél (kkv) alatt: az Alap befektetési célterülete a KKV versenyképességének növelése. 

b) 2. tematikus cél (IKT) alatt: Az Alap kiemelt és különálló célterületként kezeli nemzetközi piacra lépésre potenciállal bíró 

infokommunikációs cégekbe történő befektetést. c) 1. tematikus cél (K+F+I) alatt: Az Alap kiemelt és különálló célterületként 

kezeli a hagyományos ágazatokban tevékenykedő, innovációs tevékenységet felmutatni képes vagy azt vállaló KKV-kat. 

Program célja: 

 

 A Nemzeti Tőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) célja egyrészt a pénzügyi közvetítő rendszer által jelenleg nem 

finanszírozott, de növekedésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások tömeges feltőkésítése és ehhez kapcsolódó 

mentorszolgáltatásokkal való ellátása, másrészt olyan piaci szempontból finanszírozható vállalkozások forrásainak 

bővítése, amelyek üzletileg indokolt fejlesztését a piaci pénzügyi közvetítők nem kellő mértékben finanszírozzák. A 

Tőkealap a hagyományos, kisebb növekedési potenciállal rendelkező szektorok és az innovatív technológiai és digitális 

ágazatok vállalkozásainak finanszírozását egyaránt szolgálja, amelyeknek fejlesztési céljaikat hitelfinanszírozásokból 

nem tudják megvalósítani. A tőkebefektetés célja a kedvezményezett vállalkozások fejlesztési elképzelései 

megvalósításának, piacra lépésének, üzleti terjeszkedésének finanszírozása. A tőkebefektetés adott vállalkozás (és 

ennek révén többségi tulajdonosai) általi kivásárlását adónövekmény alapú vissza nem térítendő támogatás segíti.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

Befektetés kizárólag olyan felhasználási célok érdekében nyújtható és a Végső Kedvezményezett által kizárólag olyan 

felhasználási célok érdekében használható fel, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek:  

1.1 A felhasználási célra vonatkozóan elvárt követelmények  
(i) A felhasználási cél olyan projektre, üzleti elképzelésre vonatkozik, amelynek a megvalósítá-sára (azaz a Befektetéssel juttatott 

finanszírozás tényleges felhasználására) Magyarország te-rületén, a Közép-magyarországi régión kívül, a Végső Kedvezményezett 

székhelyén, telephe-lyén vagy fióktelepén kerül sor. Magyarországon kívüli (EGT-n belüli) székhely esetén a forrá-  

 

sokat igazolható módon Magyarország területén, a Közép-magyarországi régión kívül kell felhasználni.  

(ii) A felhasználási cél a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljárási Rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott 

elszámolható költségek finanszírozására vonatkozik, ideértve különösen a pénzügyi eszközökre vonatkozó, az Eljárási Rendelet 5. 

számú mellékle-tének 5.2 pontjában részletezett speciális elszámolhatósági szabályokat.  

1.2 A felhasználási célra vonatkozóan a 255/2014 Korm. rendelet szerinti „17. Az induló vállalkozá-soknak nyújtott támogatás” 

42-46.§ jogcím) körében elvárt követelmények  
A támogatható vállalkozások azok a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett kisvállal-kozások, amelyek még nem osztottak 

nyereséget és nem összefonódás útján jöttek létre.  

Azon támogatható vállalkozások esetében, amelyeket nem kell bejegyezni, az ötéves támogat-hatósági időszak kezdetének az az időpont 

tekinthető, amikor a vállalkozás megkezdi gazdasági tevékenységét vagy amikor gazdasági tevékenysége alapján adóztathatóvá válik.  
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Időbeli keret: 

 

- Az alapkezelők kiválasztására vonatkozó felhívás meghirdetésre kerül 2017. június 30-ig.  

- Az alapkezelő kiválasztása megtörténik: 2017. III. negyedév  

- Végső Kedvezményezettek kiválasztása: 2017. IV. negyedévtől  

- Befektetési döntés meghozatala legkésőbb 2023. december 31-ig  

- Elszámolhatósági időszak vége: 2023. december 31.  

- Alapra terhelhető költségek legkésőbbi dátuma: 2029. december 31.  

 

(Visszafizetett források nélkül 2023. december 31.)  

- A tőkealap futamideje 13 év.  

 

A termék igénybevételére az alapkezelő kiválasztását követően lesz lehetőség. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A Végső Kedvezményezett vállalkozások a befektetési tárgyalási folyamat eredményeként meghatározott feltételektől függően 10 – 500 

millió forint. Az Alap tőkeági befektetéseinek főszabályként a Végső Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve tőketartalékának 

megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a tőketartalék befizetésével – kell megvalósulnia. A tőkebefektetést 

kiegészítheti tulajdonosi hitel. Kiváltási tőke biztosítása valamint a kedvezményezett vállalkozás részvényeinek megvásárlása nem 

megengedett a program keretében. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A program keretösszege 50 milliárd forint. 

 

50 milliárd Ft GINOP forrás (3 tőkealap co-investment konstrukcióban, három különböző tematikus 

cél terhére: 10 Mrd Ft KFI, 15 Mrd Ft IKT, 25 Mrd Ft KKV versenyképesség) 

  

  

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: 
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 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 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.   
 

Program 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 
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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  
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:  
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Költségtípus:  

Ingatlanvásárlás költségei  

 Maximális mérték az összes elszámolható költségre vetítve: 10% 

Időbeli keret: 

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.  

A Hitelprogram keretében 2017. június 30. és 2020. június 30. között lehet hitelkérelmet benyújtani.  

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

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: 5-15 év 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
29,63 milliárd forint. 
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VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 
 

Operatív Program neve: VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 

Pályázati kiírás címe VP1-1.1.1-17 Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-1.1.1-17 

Támogatást igénylők 

köre: 

Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi 

XVII. törvény) 28.§-a szerint ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9/B.§ c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél. 

Program célja: 

A felhívás keretében az agrárágazat humán hátterének fejlesztését célozzuk, ami hozzájárul a vidéki területek gazdasági növekedéséhez, 

a mezőgazdasági termelők, élelmiszer feldolgozók, valamint erdőgazdálkodók fenntartható, környezetkímélő, erőforrás-hatékony és 

versenyképes gazdálkodásának elősegítéséhez, továbbá a vidéki területek népesség-megtartó képességének erősítéséhez. A termelők 

versenyképességét alapjaiban határozza meg a meglévő tudásszint minősége, azaz korszerűsége, alkalmazhatósága, mélysége. A 

szakmai képzésben résztvevőknek átadott tudás pozitívan hat a fogyasztói oldalra is, mivel közvetlen hatásként az új többlettudás emeli a 

termelés, szolgáltatás minőségét. 

Támogatható 

tevékenységek 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
I. célterület esetében:  

- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti agrár-szakképesítések,  

- kizárólag a felnőttképzés keretében induló, az agrárterülethez kapcsolódó hatósági jellegű képzések,  

- szakképesítést nem adó, egyéb szakmai képzések  
 
szolgáltatása.  
A támogatható képzések körét a 4. számú melléklet tartalmazza.  
Az I. célterület esetében a képzések az alábbi tevékenységeket végzők (a továbbiakban: közvetett kedvezményezett, illetve képzésen részt vevő 
közvetett kedvezményezettek) részére nyújthatóak:  
- mezőgazdasági termelő vagy  
- erdőgazdálkodó vagy  
- élelmiszer-feldolgozó  
tevékenységet végzők részére, akik természetes személy ügyfél esetén akár személyesen, akár az általa képzésre kijelölt alkalmazottja útján, 
valamint nem természetes személy ügyfél esetén a vezető 
 
tisztségviselője vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, tagja útján, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, 
mint meghatalmazott útján részt vehetnek a képzésen.  
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II. célterület esetében:  
Az alábbi műveletek 
kedvezményezettjei számára kötelező 
egyéb képzések szolgáltatása:  
Művelet megnevezése  

Képzési program 
javasolt címe  

A Vidékfejlesztési Program 
kedvezményezettjei számára 
kötelező képzés  

Az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési 
Program 
kedvezményezettjei 
számára kötelező 
képzés  

Mezőgazdasági termelők EU-s 
és nemzeti minőségrendszerhez 
történő csatlakozásának 
támogatása  

Felkészítés a 
minőségrendszerhez történő 
csatlakozásra  

X  

A fiatal mezőgazdasági termelők 
számára nyújtott induló támogatás  

Felkészítés a fiatal 
gazdák induló 
támogatására  

X  X  

Nem mezőgazdasági 
tevékenységek elindításának 
támogatása - mezőgazdasági 
tevékenységek diverzifikációja, 
mikrovállalkozás indítása  

Felkészítés új turisztikai 
tevékenység indítására  

X  

Mezőgazdasági kisüzemek 
fejlesztése  

Felkészítés a mezőgazdasági 
kisüzemek fejlesztésére  

X  

Agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetés  

Felkészítés az agrár-
környezetgazdálkodási 
kifizetésekre  

X  

Ökológiai gazdálkodásra történő 
áttérés, ökológiai gazdálkodás 
fenntartása  

Felkészítés az ökológiai 
gazdálkodásra történő áttérésre  

X  

Natura 2000 mezőgazdasági 
területeknek nyújtott kompenzációs 
kifizetések  

Felkészítés a Natura 2000 
gyepterületek 
kompenzációs 
támogatására  

X  X  

Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott 
kompenzációs kifizetések  

Felkészítés a Natura 2000 
erdőterületek 
kompenzációs 
kifizetéseire  

X  X  

Együttműködések támogatása a 
rövid ellátási láncok és a helyi 
piacok kialakításáért, 
fejlesztéséért és promóciójáért  

Felkészítés a REL 
együttműködésekre  

X  

Erdő-környezetvédelmi kifizetések  Felkészítés az Erdő 
környezetvédelmi 
kifizetésekre  

X  X  
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Mezőgazdasági termékek 
értéknövelése  

Felkészítés a mezőgazdasági termékek értéknövelésére  X  

Kertészet korszerűsítésének 
támogatása  

Felkészítés a kertészet korszerűsítésének támogatására  X  

Technológiai berendezések 
korszerűsítése  

Felkészítés a technológiai berendezések korszerűsítésére  X  

 

Időbeli keret: A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 19. napjától 2019. április 17. napjáig lehetséges. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.  
A vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez nyújtott támogatás esetében a támogatási intenzitás  
a) középvállalkozások esetében az elszámolható költségek 60%-át,  

b) mikro- és kisvállalkozások esetében az elszámolható költségek 70%-át nem haladhatja meg.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,20 milliárd Ft 

 

  

Operatív Program neve: Vidékfejlesztési Operatív Program  

Pályázati kiírás címe VP1-1.2.2-16 Tájékoztatási szolgáltatás 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
VP1-1.2.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be azon jogi személy amely:  

a) A feladat ellátáshoz alkalmas, működőképes szervezeti és vezetési struktúrával rendelkezik, melynek igazolására Minőségirányítási 

Rendszer tanúsítással rendelkezik.  

b) Országos lefedettségű, megfelelően képzett szakemberekből álló ügyfélszolgálati hálózattal rendelkezik: Budapest közigazgatási 

területén egy, Budapesten kívül járásonként legalább egy saját tulajdonú, bérelt vagy ingyenesen/térítésmentesen használatba vett 

ügyfélszolgálati hellyel (pl. IKSZT-ben ügyfélszolgálatot biztosító) és Budapest közigazgatási területén legalább egy fő, illetve 

Budapesten kívül járásonként legalább egy fő tájékoztatást nyújtó szakemberrel, számítógéppel, (mobil) telefonnal és (mobil) internet-

hozzáféréssel rendelkezik.  

c) A tájékoztatási és ügyfélszolgálati tevékenység szervezésében és ellátásában legalább két éves tapasztalattal és referenciával 

rendelkezik.  

d) A tájékoztatási tevékenységet végzők részletes, a szakterület beazonosítására alkalmas tevékenységi naplót vezetnek.  

e) A tájékoztatási szolgáltatást ellátó munkavállalói részére rendszeres képzést biztosít.  
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Pályázati kiírás célja: 

A művelet lehetőséget biztosít az agrárágazat szereplőinek naprakész ismeretek megszerzéséhez, kiemelten az aktuális szakmai és 

agrárpolitikai kérdésekre, az agrárszabályozási kérdésekre, a hatályos és új jogszabályokra, illetve a támogatási intézkedésekkel 

kapcsolatos ismeretekre.  

A tájékoztatási szolgáltatás célja támogatás nyújtása a mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók, továbbá élelmiszer-feldolgozó 

tevékenységet folytatók és a vidéki térségekben kkv-ként működő gazdasági szereplők, valamint a Fiatal mezőgazdasági termelő 

tematikus alprogramban vagy a Rövid Ellátási Lánc tematikus alprogramban részt vevő célcsoportok számára:  

• versenyképességük fokozásához,  

• erőforrás-hatékonyságuk növeléséhez,  

• környezeti teljesítményük javításához,  

• a klímaváltozás hatásaihoz való sikeres alkalmazkodáshoz,  

• minőségi rendszerekhez és tanúsítási rendszerekhez való csatlakozáshoz,  

• együttműködési készségük javításához  

szükséges tudásbázis gyarapításához és a tudásátadás fokozásához, ez által a vidéki gazdaság fenntarthatóságához.  

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

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:  

A tájékoztatási szolgáltatás létrehozásának és működtetésének keretében  

A. az egyedi ügyfélszolgálati tájékoztatás keretében telefonos tájékoztató szolgáltatás, illetve irodában és irodán kívül nyújtott 

személyes tájékoztató szolgáltatás, ideértve az agrártámogatások igénybevételével kapcsolatos elektronikus ügyintézésben és az 

elektronikus adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítésében való közreműködést és  

 

B. a csoportos tájékoztatás keretében települési vagy járási szinten megtartott rendezvények, konzultációk keretében nyújtott személyes 

tájékoztatási szolgáltatás és  

 

C. a széleskörű tájékoztatás keretében online tájékoztatás, kiállítás, a szakmapolitikai igények alapján összeállított kiadvány, valamint 

rendezvény keretében nyújtott tájékoztatási szolgáltatás támogatható.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.  

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza. 

Beadás határideje: 

A támogatást igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be a tájékoztatási szolgáltatás című felhívásra.  

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 21. napjától 2018. november 20. napjáig lehetséges.  

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:  

- 2016. november 28.  

- 2016. december 27.  

- 2017. december 28.  
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- 2018. november 20.  

 

Rendelkezésre álló forrás A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7,82 milliárd Ft. 

  

 

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 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.1-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások7,  
 
a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó8 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó9 vállalkozása 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, 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.  
A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő Tartalmi értékelési/Rangsorolási 
szempontok vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos 
vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást 
igénylő saját, valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, 
illetve a tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek 
figyelembevételre.  
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Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

4.1.1 Jogi forma szerint:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  
c) szövetkezetek.  

4.1.2 Gazdálkodási formakód szerint:  
 

 

 

 

 

- és hitelszövetkezet  

vetkezet  

 

 

 

 

 

142 Európai szövetkezet (SCE)  

 

 

 

 

Pályázati kiírás célja: 

A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési kapacitásainak bővítése, 
amely során korszerű termék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, 
valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, 
fenntartására.  
A jelen Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy 
exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy 
részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.  
A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros 
összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó 
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növekedéshez.  
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai 
felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP) GINOP 3. IKT (Infokommunikációs 
fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének 
javítása) prioritási tengelyben nem támogatható IKT célú fejlesztés.  
A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a gazdasági társaságok (kkv-k), melyek saját 
energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások kapacitásbővítése 
során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 Önállóan támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.  
 

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) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 
beszerzések  
 
Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltségének 50%-át el kell érniük.  
Az b) és c) pontokhoz kapcsolódó infrastrukturális és ingatlan beruházáshoz kapcsolódó tevékenységhez kötődő költségek a projekt 
összköltségének legfeljebb 25%-át érhetik el. Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik 
legfeljebb a projekt összköltségének 15%-át, az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt összköltségének 10%-át érhetik el. 

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges.  

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.  
 
2. A támogatás maximális mértéke:  
2.1. Regionális beruházási támogatás esetén:  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami 
támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:  
• az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és 
középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;  
• a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
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maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;  
• a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.  
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 mértéke18:  
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:  

-Magyarország,  

-Alföld,  

-Alföld,  

-Dunántúl,  

-Dunántúl  

-Dunántúl.  

 
 Támogatási kategória  mikro- és 

kisvállalkozás  
középvállalkozás  

Regionális beruházási támogatás/ 
Megújuló energia termeléséhez 
nyújtott beruházási támogatás 

-Dunántúl  
 

45% 35%  

 
-Dunántúl  

 

50%  45%  

 
-Dunántúl  

 

50%  50%  

 
-Magyarország  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

50%  50%  
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-Alföld  

 

50%  50%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 48 milliárd Ft. 
Jelen felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500-800 db. 

  

 

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

Pályázati kiírás címe GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.2.2-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 Támogatást igénylők köre  
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások7;  

a) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó8 vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe 
az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

b) amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül 
kapcsolódó vállalkozása 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, 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 a), b), c) pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.  
 

Jogi forma szerint:  
 
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek  

c) szövetkezetek.  
 
A Felhívás 4.2. 2), 3), 4), 6) és 7) pontjaiban szereplő jogosultsági kritériumok valamint a 4.4.2.3. pontban szereplő tartalmi értékelési szempontok 
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vizsgálatakor a támogatást igénylő döntése szerint figyelembe vehetőek az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások 
vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is. Ebben az esetben a támogatási kérelem a támogatást igénylő saját, 
valamint a tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás jóváhagyott közgyűlés, taggyűlés, illetve a 
tulajdonosok által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, a vizsgált gazdálkodási adatokat 100%-ban összegezve kerülnek 
figyelembevételre.  
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  
 

Gazdálkodási formakód szerint:  
 
• 113 Korlátolt felelősségű társaság  
• 114 Részvénytársaság  
• 141 Európai részvénytársaság (SE)  
• 121 Szociális szövetkezet 
• 122 Takarék- és hitelszövetkezet  
• 123 Iskola szövetkezet  
• 124 Agrárgazdasági szövetkezet  
• 142 Európai szövetkezet (SCE)  
• 126 Biztosító szövetkezet  
• 128 Foglalkoztatási szövetkezet  
• 129 Egyéb szövetkezet  
• 116 Közkereseti társaság  
• 117 Betéti társaság  
• 228 Egyéni cég  
• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
• 231 Egyéni vállalkozó 

 

Pályázati kiírás célja: 

A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási 
potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az 
ebből adódó elavult eszköz ellátottsága. A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, 
munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság 
megerősítése.  
A Felhívás továbbá hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, ezzel szoros 
összefüggésben a munkaalapú társadalom létrehozásához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó 
növekedéshez.  
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai 
felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.  
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban foglaltak szerint a (továbbiakban: GINOP) GINOP 3. IKT (Infokommunikációs 
fejlesztések) prioritás keretében a vállalkozások önálló IKT fejlesztései zajlanak. A GINOP első (Kis- és középvállalkozások versenyképességének 
javítása) prioritási tengelyben nem támogatható IKT célú fejlesztés.  
A megújuló energiaforrások tekintetében a GINOP 4. (Energetika) prioritása alatt támogathatóak azok a gazdasági társaságok (kkv-k), melyek saját 
energiaigényük kielégítésére szolgáló megújuló energia beruházásait végzik. A GINOP 1. prioritás keretében a vállalkozások kapacitásbővítése 
során a korábbi állapotnál nagyobb energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.  
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek. 
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Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Önállóan támogatható tevékenységek  
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:  
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.  
 

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) Információs technológia-fejlesztés.  

d) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés  
 
A c) pontban meghatározott információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzés és kapcsolódó költségeik legfeljebb a projekt 
összköltségének 15%-át érhetik el.  

Beadás határideje: Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig lehetséges. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

 
1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 40.000.000 Ft.  
 
2. A támogatás maximális mértéke:  
2.1. Regionális beruházási támogatás esetén:  
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami 
támogatást - az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint:  

-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és 
középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a;  

-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 50%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a;  

-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro-és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 
maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a.  
 
2.2. Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás:  
 
A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:  
a) 45%-a de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke16:  
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 
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beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét:  
-Magyarország,  

-Alföld,  

-Alföld,  

-Dunántúl,  

-Dunántúl  

-Dunántúl.  
 
2.3. Csekély összegű támogatás esetén:  
 
Csekély összegű támogatás igénybevétele esetén a támogatás intenzitása 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/Csekély 
összegű 
támogatás 

-Dunántúl  
 

45%  35%  

 
-Dunántúl  

 

50%  45%  

 
-Dunántúl  

 

50%  50%  

 
-Magyarország  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

 

50%  50%  

 
-Alföld  

 

50%  50%  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 32 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek 

várható száma: 1000-2000 db. 

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

A 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 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 kötelező 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.  

 

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

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



 

 35 

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.  

 

3.1.2.1 Kötelezően megvalósítandó önállóan nem támogatható tevékenységek:  

A Felhívás keretében a 3.1. e.) meghatározott tevékenységek önállóan nem támogathatók, de kötelezően megvalósítandók, és csak a 

támogatói döntést követően kezdhetőek meg.  

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

Támogatás mértéke és 

összege: 

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

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

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

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

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 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-1.3.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-1.3.1-15  

Pályázati kiírás célja: 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének 

javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre álló pénzügyi-, humán- és információs erőforrásokat a mikro-, kis- 

és középvállalkozások piaci megjelenését támogató Felhívás a vállalkozások külpiacra lépését kívánja elősegíteni a hatékony külpiaci 

marketingtevékenység támogatása, kiállításokon, vásárokon való megjelenés elősegítése, illetve a piaci versenyben való eredményes 

részvételhez szükséges tudás biztosítása által. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

A Felhívás támogatja a külpiacra jutást elősegítő szolgáltatások igénybevételét, marketingtevékenységeket, idegen nyelvű honlap 

létrehozását és piackutatás elvégzését. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók: 

a) Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel – önállóan támogatható tevékenység 

b) Külföldi árubemutató szervezése – önállóan támogatható tevékenység 

A 3.1. a) és 3.1. b) pontokhoz kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatók: 

c) Piacra jutás támogatása - önállóan nem támogatható 

d) Információs technológia-fejlesztés – önállóan nem támogatható 

e) Tanácsadás igénybevétele – önállóan nem támogatható 

f) Piackutatás elkészítésének költsége – önállóan nem támogatható 

g) Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége – önállóan nem támogatható 

h) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége – önállóan nem támogatható 

Beadás határideje: 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2015. június 22-től 2017. június 22-ig lehetséges. 

b) A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 

Támogatás mértéke és 

összege: 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 500 000 Ft, maximum 20 000 000 Ft. 

b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a. 

c) Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos 

statisztikai állományi létszámának 1 000 000 Ft-tal szorzott összegét. 

  

Operatív Program neve: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

Pályázati kiírás címe GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram (FELFÜGGESZTVE) 



 

 37 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.3.1-16 

Pályázati kiírás célja: 

A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és Középvállalkozások versenyképességének növelése, 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 versenyképességének fejlesztése a Mikro-, Kis- és 

Középvállalkozások külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén. A Hitelprogram célja a Mikro-, Kis- és 

Középvállalkozások olyan Beruházásainak támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

 

Támogatható tevékenységek bemutatása  

 

A Hitelprogram keretén belül kihelyezett Kölcsönök a Végső Kedvezményezettek által a KKV-k versenyképességének növelése céllal 

az alábbi, gazdaságilag potenciálisan életképes Projektek megvalósításához használhatók fel:  

1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletének  

a) 3.3.10.1. pontjának megfelelő tárgyi eszköz beszerzés;  

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

c) 3.3.10.3. pontjának megfelelő immateriális javak beszerzése (önállóan nem, csak valamely másik beruházási tevékenységgel együtt 

támogatható);  

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

e) 3.3.6. pontjának megfelelő ingatlanvásárlás.  

f) Fentiekben megjelölt tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó, a Számv. tv. 28 § (2) és (3) bekezdése szerinti készletek beszerzése. 

Készletbeszerzés legfeljebb a Kölcsön összegének 30 %-a erejéig finanszírozható azzal, hogy a levonható ÁFA nem finanszírozható.  

 

2) 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 ez irányú 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 Napot követő időpontra esik.  

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

 

3) Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások élelmiszeripai Projektjei is Támogatásban részesülhetnek  
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- amennyiben a támogatott Beruházás eredményeként előállított termék nem az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe 

tartozik,  

- amennyiben a vállalkozás Középvállalkozásnak minősül és a támogatott Beruházás eredménye az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett 

termékkörbe tartozik.  

 

4) Az alábbi turisztikai fejlesztési Projektek is Támogatásban részesülhetnek:  

- szálláshely-fejlesztés;  

- vendéglátóhelyek infrastruktúrájának kialakítása és fejlesztése;  

- nagy vonzerejű fürdők fejlesztése;  

- tematikus parkok kialakítása és fejlesztése;  

- a magyar hagyományokat és a mai kor követelményeit ötvöző turisztikai fejlesztések, ideértve az orvosi szolgáltatásokon alapuló 

turizmus fejlesztését is;  

- üzleti turisztikai szolgáltatások fejlesztése turisztikai desztináció (fogadóterület) helyszíneken.  

 

5) Mobileszköz vásárlás:  

Gépjármű vásárlás az Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok  

Eljárási Rendjében meghatározottak szerint finanszírozható.  

Beadás határideje: 

Kölcsönt kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek csatolásával igényelhetik az ügyfelek. 

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 

honlapján teszi közzé. A Hitelprogram keretében utoljára 2018. október 1-jén lehet Hitelkérelmet benyújtani. 

A 2017. február 28-tól beadott kérelmekre visszamenőlegesen is érvényes. 
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Támogatás mértéke és 

összege: 

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
Hitelprogram keretösszege: 70 milliárd forint. 

 

  

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

Pályázati kiírás címe GINOP-8.4.1/B-16 KKV energia hitel (IDEIGLENESEN SZÜNETELTETVE!) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-8.4.1/B-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

 

  
 A hitelprogram keretében Kölcsönre jogosult 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 mértékében hozzájutó, a Szerződés 

107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról 

szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete alapján Mikro-, Kis- vagy Középvállalkozásnak 
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minősülő Gazdasági Társaság, Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég, Szövetkezet és külföldi vállalkozás magyarországi 

fióktelepe. A Kölcsönt ennek megfelelően olyan vállalkozás igényelheti, amely – az adott esetben külföldön lévő – Partner- 

és Kapcsolódó Vállalkozásaival összevont (konszolidált)  

 

Program célja: 

 
 A hitelprogram célja a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó Mikro-, Kis- és 

Középvállalkozások versenyképességének növelése, korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességének megteremtése, 

valamint e képesség növelésének támogatása a külső finanszírozáshoz történő hozzáférés javítása révén. A hitelprogram 

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások olyan, pénzügyi szempontból életképes és jövedelemtermelő beruházásait támogatja, 

amelyek megújuló energiaforrás (a szélenergia kivételével) felhasználásával hálózatra termelés céljából villamos energiát 

állítanak elő.  
 

Támogatható 

tevékenységek 

1. Projektek megvalósítási helye  
A Projekt megvalósítási helye a Végső Kedvezményezett Magyarországon, a Közép- Magyarország régión kívül 

bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. Minden esetben a projektmegvalósítás 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.  

 
2. Támogatható tevékenységek  

A hitelprogram keretében nyújtott Kölcsön a Végső Kedvezményezett gazdaságilag potenciálisan életképes 
Projektjének megvalósításához használható fel.  

A támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét 
képező, a „Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014- 2020 programozási időszak” c. útmutató 

(a továbbiakban: a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató) megfelelő pontjai alapján 
a következők:  

A) Előkészítési tevékenységek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt támogathatóak):  
-előkészítési tevékenységek.  

 
A hitelkérelem benyújtását megelőzően az előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban felmerült 

költségekre kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható!  
B) Beruházási tevékenységek:  

 
3, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület4 építése, 

kivitelezése;  
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10.3. pontnak megfelelő, immateriális javakra irányuló beruházás (önállóan nem, csak valamely másik 

beruházási tevékenységgel együtt támogatható).  
 

C) Megvalósításhoz kapcsolódó költségek (önállóan nem, csak valamely beruházási tevékenységgel együtt 
támogathatóak):  

-előkészítési költségek;  
 

i. műszaki ellenőri szolgáltatás (3.4.3.2. pont),  
ii. egyéb mérnöki szolgáltatás (3.4.3.3. pont),  

iii. nyilvánosság biztosítása (3.4.4.1. pont);  
iv. hatósági szolgáltatások (hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak,  
 

 
illetékek; 3.4.4.3. pont);  
a 3.8. pont szerinti projektmenedzsment.  

 

3. Elszámolható költségek köre  
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező útmutató  

-előkészítési költségek  
 

mint az előkészítési tevékenységek költségei; valamint  
 

vak beszerzésére vonatkozó költségek,  
5, valamint a Projekt szempontjából feltétlenül szükséges épület6 építési, 

kivitelezési költségei,  
 

 
mint a beruházási tevékenységek költségei; valamint  

-előkészítési költségek,  

szolgáltatások költségei,  
-költségek  

 

mint a megvalósításhoz kapcsolódó költségek.  
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 költségei alatt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) hatálya alá 
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tartozó Végső Kedvezményezettek esetében a Számv. tv. 47. §, 48. § és 51. §-a által meghatározottakat kell 

érteni a következő eltéréssel. Valamennyi felhasználási cél esetében a beruházás tárgyi eszközeinek bekerülési 
értéke a Számv. tv. 47-48. és 51. §-ai alapján számolható el.  

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

A tőkeprogram időbeli 

keretei: 
A hitelprogram keretében 2017. február 28-tól lehet hitelkérelmet benyújtani.  
A hitelprogram keretében utoljára 2018. június 30-án lehet hitelkérelmet benyújtani.  

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 
Minimum 1 millió Ft, maximum 1.000 millió Ft.  
 

Rendelkezésre álló 

forrás: 
30 milliárd forint. 

 

  

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

Pályázati kiírás címe 
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált 

hiteltermékkel (FELFÜGGESZTVE) 

Pályázati konstrukció 

kódja: 
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

Támogatást igénylők 

köre: 

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások10: 

 

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

melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;  

b) melyek 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, egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei,  

gazdálkodási formakód szerint:  

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság  

b) 114 Részvénytársaság  

c) 116 Közkereseti társaság  

d) 117 Betéti társaság  
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e) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

f) 228 Egyéni cég  

g) 231 Egyéni vállalkozók  

 

jogi forma szerint:  

aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;  

ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.  

 

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

Program célja: 

Magyarországon az energiafelhasználás mintegy 40%-a az épületekben történik. Ha épületeinket jól szigeteljük, és energiatakarékosan 
üzemeltetjük, gyermekeink, unokáink nemzedékeinek energiabiztonságát is megteremtjük. Az energiahatékonyság javítását a vállalkozások épületei 
hőtechnikai adottságainak javítása (szigetelés, nyílászáró-csere); nem termelési célú fűtési, hűtési és használati meleg víz rendszereinek 
korszerűsítése megújuló energiaforrás hasznosításával, illetve a világítási rendszerek korszerűsítése valamint megújuló alapú villamosenergia-
termelés révén kívánjuk elérni.  
Az energetikai hatékonyság fokozásának és az energiatakarékosságnak a szükségességét alátámasztja az is, hogy a statisztikai adatok szerint a 
hazai energiaigényesség egységnyi GDP előállítására vetítve valuta-paritáson mérve több mint háromszor, vásárlóerő-paritáson mérve pedig 
mintegy másfélszer magasabb, mint a fejlett EU tagállamokban. Ez mind környezeti, mind gazdasági szempontból súlyos hátrányt okoz a hazai 
vállalatoknak a piaci versenyben.  
Jelen Felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő 
javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás és kölcsön formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos 
gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások 
rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.  
Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve alapján hazánkban 2020-ra a megújuló energiaforrások részaránya legalább a 13%-ot el kell, hogy 
érje a bruttó végső energiafogyasztásra vetítve. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében [2010-2020] a kormány olyan 
intézkedések foganatosítását vázolta fel, melyek ennél magasabb, 14,65 %-os részesedés elérését is lehetővé teszik, ezáltal is ösztönözve a 
megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználását, hozzájárulva a zöldgazdaság fejlesztéséhez.  
A beavatkozások elengedhetetlenek a 2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonysági kötelezettségek tagállami teljesítéséhez. Mindezek 
hozzájárulnak a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához. A támogatásban részesülő projektek megvalósulása hozzájárul a Nemzeti Reform 
Programban kitűzött 92 PJ 2020-ra elérhető primerenergia-megtakarítási célérték eléréséhez.  
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 egyidejű igénybevétele kötelező. A vissza nem térítendő támogatás 
mellett jelen konstrukció a piacinál jóval kedvezőbb feltételeket kínáló kölcsönt is biztosít. A megvalósítandó projekt tehát vissza nem térítendő 
támogatásból, kölcsönből és önrészből tevődik össze, amelyek együttesen határozzák meg a projekt teljes költségét.  
Jelen Felhívás alapján kizárólag abban az esetben hozható pozitív támogatói döntés, amennyiben a támogatást igénylő mind a vissza nem térítendő 
támogatás, mind pedig a kölcsön megszerzésére jogosultságot szerez. 

Támogatható 

tevékenységek 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek  
Jelen Felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet 
benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).  
A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:  
a) A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el 
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kell, hogy érje legalább az 50%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.  

b) A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt 
összes elszámolható költségén belül.  

c) A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.  
 

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek  
A Felhívás keretében önállóan támogatható tevékenység nincs, tekintettel arra, hogy komplex beruházásokra kerül sor.  

3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:  
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:  

A) Projekt-előkészítési tevékenységek:  
 
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok elkészítése  
a) műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,  

 
b) épületenergetikai melléklet (a Felhívás 6. fejezet 7. pontja szerint), mely magában foglalja az Épületenergetikai Tanúsítványt is a fejlesztés előtti 
és a tervezett állapotra vonatkozóan,  

c) statikai szakvélemény,  

d) környezeti hatástanulmány (amennyiben jogszabály szerint kötelező).  

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek:  
 
I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése  
a) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése  
Támogatott a külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkezetek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince 
feletti szerkezetek hőszigetelése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése.  
Az épülethatároló szerkezet fűtött tér felé eső oldali szigetelése esetén az energetikai számítást végző szakember részletes szöveges indoklása, és 
a tervezett szerkezetre vonatkozóan elkészített páratechnikai számítás támogatási kérelemhez csatolása szükséges.  
Amennyiben a funkcióból adódóan a fűtési rendszer helységenkénti szabályozása indokolt, abban az esetben a fűtési rendszer helységenkénti 
szabályozását biztosítani kell.  
Épülethatároló szerkezetnek nem minősülő, fűtött és fűtetlen terek közötti szerkezetek hőszigetelése nem támogatható.  
b) Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítése  
 
Támogatott a fa, fém, vagy PVC keretszerkezetű homlokzati üvegezett nyílászáró, a tető-felülvilágító, tetősík ablak, homlokzati üvegezetlen kapu, 
bármely homlokzati vagy fűtött és fűtetlen terek közötti ajtó, a nyílászárócseréhez kapcsolódó hő- és füstelvezető rendszer szükség szerinti 
korszerűsítése, kiépítése és a kapcsolódó munkálatok elvégzése..  
c) Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése  
 
A projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. a) és/vagy b) projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.  
Támogatott olyan mozgatható vagy fix külső árnyékolók alkalmazása, melyek a napfény egy részét igény szerint képesek kiszűrni, de 
alkalmazásukkal nem jelenik meg a mesterséges megvilágítás használatának igénye, és az épület nyári szoláris terhelését megfelelő mértékben 
csökkentik anélkül, hogy a téli sugárzási nyereség számottevően csökkenne.  
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A szerkezeteket az adott homlokzati oldalon egységes módon szükséges alkalmazni.  
II. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése  
 
Csak és kizárólag olyan gépészeti korszerűsítések támogathatóak, melyek egyértelműen megakadályozzák a szénmonoxid mérgezés veszélyét, és 
egyben a hatályos tűzvédelmi és a Műszaki Biztonsági Szabályzatnak (a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi 
vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról rendelkező 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet) 
is eleget tesznek.  
Csak és kizárólag olyan berendezések beszerzése és beépítése támogatható, melyekre a Bizottság 811/2013/EU, 812/2013/EU, 813/2013/EU és 
814/2013/EU rendelet vonatkoztatható, és 2015. szeptember 26. után is forgalomba hozhatóak.  

a) Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése:  
– hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje korszerű, fosszilis tüzelőanyaggal üzemelő, nagyhatásfokú berendezésekre (pl. kondenzációs 
kazánok beépítése, felületfűtés kialakítása);  
– hőleadó berendezések korszerűsítése vagy cseréje;  
– szükséges kéménytechnikai fejlesztések elvégzése;  
– automatikus központi (hőforrás oldali) és helyi (hőleadó oldali) szabályozások kiépítése;  
– egyedi mérési lehetőségek kialakítása;  
– energiatakarékos megoldások alkalmazása;  
– Gőz hőhordozó közeg váltása forró vízre;  
– Távhőrendszerre való csatlakozás feltételeinek megteremtése;  
– VRF típusú fűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is fűtött épületrészekben).  

b) Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása:  
 
– meglévő központi szellőző- és hűtő berendezések cseréje korszerűbb rendszerre;  
– hővisszanyerő berendezés korszerűsítése, létesítése (létesítés kizárólag gépi szellőztetéssel rendelkező épületrészekben támogatható);  
– VRF típusú hűtési rendszer kiépítése (kizárólag korábban is hűtött épületrészekben).  

c) Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése.  
 
III. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  
 
A III. projektelem megvalósítása csak és kizárólag az I. és/vagy a II. projektelem megvalósítása esetén támogatható tevékenység.  

a) Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,  

b) Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki 
megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.  

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:  
 
Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési 
és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése 
támogatható.  
Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki követelményekben 
foglalt előírásoknak.  
Csak és kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza kazán szekunder 
csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hőtároló kimenő csonkjáig, továbbá a szabályzáshoz szükséges eszközök; napelemes rendszer esetén 
az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.  
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I. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy 
fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre  
 
Támogatott a napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az 
épületgépészeti rendszerhez való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése.  
II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy 
teljes kielégítése céljából  
Támogatott a mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, energianövény, erdészeti fő és melléktermék, faipari és egyéb ipari 
hulladék és melléktermék vagy ezek vegyes felhasználására alkalmas rendszer beszerzése és telepítése épületgépészeti rendszerhez való 
kapcsolódás esetén. Támogatottnak minősül biomassza kazán vásárlása és telepítése, a kazánhoz kapcsolódó gépészeti elemek a szekunder 
csonkjáig (pl.: kazánköri szivattyú, fűtési puffertartály, biztonsági szerelvények, tágulási tartály), a kazán kapcsolódása a HMV és a fűtési 
rendszerhez, az alapanyag előkészítéséhez szükséges rendszerbe épített eszközök, tároló eszközök, berendezések és építmények, füstgáztisztító, 
porleválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, automatikus tüzelőanyag adagoló, valamint, a visszamaradó anyagok mezőgazdasági célú 
hasznosításra történő előkészítéséhez szükséges beruházási elemek vásárlása és beépítése.  
III. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a 
fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához  
 
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület 
elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és 
ezek kiépítése; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. (Technológiai célú energiafelhasználás csökkentésére nem 
igényelhető támogatás.)  
IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre  
 
Támogatott a hőszivattyús rendszerek beszerzésének és telepítése; primer és szekunder oldal kialakítása, beüzemelése; Geothermal Heat 
Response test; monitoring rendszer kialakítása és telepítése mellyel a COP, SPF értékek számíthatók és ellenőrizhetők; a berendezés 
energiaellátását biztosító energiavételezési és csatlakozási pont(ok) kialakítása.  
A Felhívás 5. számú mellékletét képező műszaki követelményekben foglalt határértékek teljesülését méréssel kell ellenőrizni, ezért mérő és 
adatrögzítő műszerek beépítése, monitoring rendszer kiépítése kötelező. A rögzített adatokból a monitoring rendszernek automatikusan kell 
számítania és rögzítenie a COP értékeket, valamint a fűtési idényekre vonatkozó SPF prim értékeket.  
Támogatásban részesíthető rendszertípusok:  

- Földhő-víz hőszivattyús rendszer  

- Víz-víz hőszivattyús rendszer  

- Levegő-víz hőszivattyús rendszer  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  
Kötelező nyilvánosság biztosítása:  
A Széchenyi 2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben szereplő kötelező elemek megvalósítása. E 
tevékenység csak a támogatói döntést követően kezdhető meg. 

 

Időbeli keret: 
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16-tól 2019. március 16-ig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek 

értékelése folyamatosan történik. 

Finanszírozás mértéke, 

összege és formája: 

 
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  
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b) Az igényelhető kölcsön összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.  

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

d) A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 45%-a lehet.  

e) . Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes támogatási intenzitása összesen nem haladhatja meg az 5.3. g) pontban 
szereplő maximumokat. E megfelelést támogatási kategóriánként kell biztosítani.  

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) A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes támogatási intenzitása:  

a) Energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás igénybevétele esetén:  
aa) középvállalkozás esetében 55%,  
ab) mikro- és kisvállalkozás esetében a 65% lehet.  
b) Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén:  
 
ba) középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 70%-a,  
bb) mikro- és kisvállalkozás esetében 80%-a lehet.  
c) Csekély összegű támogatás esetén az elszámolható költségek 100 %-a lehet.  

 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 91,53 milliárd Ft.  
 

8 milliárd Ft.  
Jelen Felhívás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1700-2800 db. 

  

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. 
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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; 

d) a rugalmas foglalkoztatás bevezetését támogató kisebb infrastrukturális és ingatlan beruházás, amely nem építési engedélyköteles 
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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: 
a) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2016. december 1. – 2018. november 30. között lehetséges. 

a) A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. 

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. 

Rendelkezésre álló 

forrás: 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint. A támogatási kérelmet az Európai 

Szociális Alap társfinanszírozza. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 500 - 4 500 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 Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti (kivéve 
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köre: 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;  

 

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.  

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.  

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.  

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, 
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- 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. 

 

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. 
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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 

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. 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

2016. április 25. 

2016. július 25. 

2016. október 25. 

2016. november 30. 

2017. április 25. 

2017. július 25. 

2017. október 25. 

2018. február 25 

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 az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 3-as, 5-ös és 6-os vidékfejlesztési prioritásokhoz3, 

illetve az azokból képzett alábbi fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon:  

3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari 
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láncba – keretösszege: 67,66 Mrd Ft.  

6A: a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben - a munkahelyteremtésnek a megkönnyítése – keretösszege: 20,48 Mrd Ft.  

5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 

keretösszege: 52,82 Mrd Ft.  

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. 

  

 

 


