
 

Kiknek szól? 

Kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkezők az alábbiak szerint: 

• Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok (1 lezárt év, 3 fő statisztikai létszám, kettős könyvvitelt 

vezető gazdasági társaságok 

A támogatásban nem részesíthetők körét tekintse meg a Felhívás 4.2. Fejezetében! 

 Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek 

javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és 

erőforrás-hatékonyságot. 

Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a 

korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált 

üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor. 

A felhívás keretében mind termelő, mind szolgáltató ágazatokban 

megvalósuló fejlesztések támogathatóak. 

Beadási határidők: 

1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.  

2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.  

3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15.  

4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15. 
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Milyen tevékenységre? 

Önállóan NEM támogatható tevékenységek: 

1. Kötelezően megvalósítandó: technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint 

infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését 

2. Választható: infrastrukturális és ingatlan beruházás, tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, képzési 

szolgáltatások igénybevétele, üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele, megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása, infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás 

igénybevétele 

A kötelezőn felül legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges! 

Helyszín és időtartam 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. További műszaki követelmények a felhívás 3.6.1.1. Fejezetében! 

A támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető.  

A megvalósítás időtartama:24 hónap, egy évnél hosszabb távú megvalósítás esetén legalább 2 mérföldkő tervezése 

szükséges. 

A forrás 

A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul. Ennek szempontrendszere a „4.4.2.4 

Eredményességi mérés” fejezetben található. 

Támogatásként maximum a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összege igényelhető. 

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást 

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

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség maximum 70%-a. (régiónként változó) 

Kötelezettségvállalás 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.  

A felhívás elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/node/73365  

https://www.palyazat.gov.hu/node/73365

