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

A felhívás kódszáma: VINOP-1.2.1-21

Támogatást igénylők köre 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló),  teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt, 

c)  amelyek  Magyarország  területén  székhellyel  rendelkező  kettős  könyvvitelt  vezető  gazdasági
társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági
Térség területén székhellyel  és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt  vezető
gazdasági társaságok fióktelepei.

Jogi forma szerint: 

 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
 kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 
 114 Részvénytársaság 
 116 Közkereseti társaság 
 117 Betéti társaság 
 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
 228 Egyéni cég 
 231 Egyéni vállalkozó

A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén,
vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését.  A megvalósulási  helyszínnek a támogatási  kérelem
benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak
kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges: 

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

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



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

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

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a)  Technológiafejlesztés,  beleértve  termelési  és  szolgáltatási,  valamint  infokommunikációs
technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt
elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). 

c)  Tanácsadási  szolgáltatások  igénybevétele:  előre  rögzített  szolgáltatói  listán  szereplő,  nyílt
kiválasztáson,  valamint  részletes  szakmai  előminősítésen  átesett  szolgáltatóktól  igénybe  vett,  a
felhívás  3.4.1.1.  m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió  Ft  értékben,  a
képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 

d)  Képzési szolgáltatások igénybevétele:  a vállalat fejlődéséhez szükséges,  illetve a munkavállalók
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,  amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon
regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt
legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 

e) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft értékben). 

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok
és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb
a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el). 

g)  Projekt-előkészítés:  infrastrukturális  beruházással  kapcsolatos  építési  beruházási  szakértői
szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb 5%-át érheti el). 

A  projekt  keretében  legalább  2  db  önállóan  nem  támogatható  tevékenység  megvalósítása
szükséges,  és  kötelezően  megvalósítandó  a  Technológiafejlesztés,  beleértve  termelési  és
szolgáltatási,  valamint  infokommunikációs  technológia  fejlesztését,  a  technológiai  kapacitások
bővítését.

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele
szükséges: 

a) A Felhívás 2. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét
meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá
tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 
Vállalati  infokommunikációs  rendszerek,  megoldások  beszerzése  esetén  az  előírt
követelményeket a Felhívás 7. sz. szakmai melléklete tartalmazza.

b) A  projekt  költségvetését  a  piaci  árakhoz  igazodóan,  reális  és  takarékos  módon  kell
összeállítani. 

c) A  támogatási  kérelem  pontjait  a  támogatást  igénylőnek  a  felhívásban  meghatározott
feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell  töltenie. A támogatást



igénylő  által  a  támogatási  kérelem  kitöltése  során  megadott  adatok,  szakmai-pénzügyi
leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség. 

d) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie. 
e) Benyújtást  követően  a  támogatási  kérelem  tartalmi  elemeinek  változtatására  nincs

lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe. 
f) A  beszerezni  kívánt  eszközöknek  meg  kell  felelnie  a  vonatkozó  európai  irányelveknek,

szabványoknak,  illetve  az  azokat  harmonizáló  magyar  rendeleteknek,  szabványoknak,
környezetvédelmi előírásoknak. 

g) A  projektben  beszerzett  eszközöket  az  érintett  eszközök  kereskedelmi  forgalmával
üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a
piacon  szokványos  jótállási  és  szavatossági  feltételek  biztosítása  mellett.  A  támogatást
igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot
alátámasztó  dokumentumot  (pl.  disztribútori  megállapodás,  gyártói  igazolás/nyilatkozat  a
forgalmazói kapcsolatról,  gyártó honlapjáról készült  képernyőkép, amely igazolja a szállító
forgalmazói  státuszát,  a  gyártó  európai  disztribútora  és  a  magyar  kereskedő  közötti
kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető); 

h) A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF
című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek, illetve a honlapon közzétett szerződéses
mellékleteknek, tájékoztatóknak. 

i) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett
tulajdonába,  illetve  vagyonkezelésébe  kerül  –  a  támogatási  jogviszony  ideje  alatt,  a
fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási,
illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti
el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. 

j) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási
kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet. teljesítését
is. 

k) A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és
létező  piaci  igény  megalapozott  bemutatása,  amelyre  a  támogatást  igénylő  a  fejlesztést
alapozza. 

l) Amennyiben  a  projekt  megvalósítása  tartalmaz  ingatlan  beruházást,  úgy  a  támogatást
igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az adatlapon szükséges bemutatnia, hogy a
tulajdonostársak hozzájárulása, a megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan
használatáról,  a  bérbeadó  hozzájárulása  és  bérleti  szerződés,  az  ingatlan  használatba
vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt  használati megállapodás,  a jogszabályban előírt engedélyezési
eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló dokumentum, valamint az
építési tervdokumentáció rendelkezésre áll. A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem
jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás
időszakában bármikor bekérhetőek, illetve a megvalósítási helyszínen ellenőrizhetőek. 

m) A  felhívás  3.1.2.2.  c)  Tanácsadás  pontja  szerinti  támogatható  tevékenységre  vonatkozó
elvárások: 
 Tanácsadás kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő,
az  IFKA  Iparfejlesztési  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  által  nyílt,  átlátható  és
megkülönböztetésmentes módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe.

Kizárólag az alábbi szolgáltatástípusok vehetők igénybe: 
I. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés 



1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve 
 termeléstervezési  és  –szervezési  tanácsadás  és  kiszolgáló  (informatikai)  rendszerek  (pl.
MES,  SCADA)  implementációjához  kapcsolódó  tanácsadás  (beleértve  digitális
gyártástechnikák  alkalmazásához,  a  gyártóberendezések  termelésirányítási  informatikai
rendszerbe  kötéséhez,  a  gyártási  hatékonyság  intelligens  növeléséhez,  optimalizáláshoz
kapcsolódó tanácsadás); 
 gyártási  műveletek,  (rész)folyamatok  felülvizsgálata,  optimalizálása,  automatizálási
lehetőségek  feltérképezése  (beleértve  „okos”  gyártóeszközök,  gyártóberendezések
alkalmazásához,  valamint a már meglévő gyártóeszközök,  gyártóberendezések „okosítása”
tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás) 
2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve 
 meglévő  vállalati  informatikai  rendszerek  integrálása  vállalatirányítási  rendszerbe,  új
vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás, 
 on-line integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli
rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás 
3.  Logisztikai  folyamatok  optimalizálása,  ellátásilánc-menedzsmenttel  kapcsolatos
tanácsadás; 4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás; 
5. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve 
 tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati
alkalmazása  és  beépítése  a  vállalati  folyamatokba,  új  vagy  fejlesztett  termékek  vagy
szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából; 
 új  vagy  meglévő termék és/vagy  szolgáltatás  piaci  igények és  műszaki  trendek  alapján
történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás 
6. Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás 
7.  Szellemi  tulajdonvédelemmel,  újdonságvizsgálattal  és  szabadalmazással  kapcsolatos
tanácsadás 
8.  Minőség-,  környezet-,  munkavédelem-,  adatbiztonság-  és  egyéb  irányítási  rendszerek
bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás. 

II. Márka- és arculatépítés 
1. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve 

 marketing koncepció kialakítása; 
 marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása; 
 márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás; 
 szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás; 
 versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás 

2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés 
3. Arculati és grafikai tervezés 
4. Kommunikációs terv elkészítése
5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás 
6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása 

III. Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás 

1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve 
 vállalati  stratégiaalkotás,  illetve  felülvizsgálat  és  kapcsolódó  tervezési  folyamatok
fejlesztése;  üzleti terv készítése, üzleti modellezés; 
 kockázati tanácsadás; 



 a szervezet üzleti tervével  összhangban fejlesztési  javaslatok kidolgozása, vonatkozó
megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel 

2. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve 
 pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés; 
 tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati
tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás; 
 finanszírozási  tanácsadás  (pl.:  likviditástervezés,  forgóeszköz  finanszírozás,  forrás
optimalizáció, banki restrukturálás); 
 költség- és eszközszerkezet optimalizálás; 
 pénzügyi,  illetve hatékonysági  mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési
hatékonyságjavítás; 
 a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése; 
 hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése; 
 beruházások,  befektetések  előkészítéséhez  szükséges  elemzések  és  értékelések
kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése; 
 kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás; 
 vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás 

IV. Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés 

1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve 
 szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása; 
 a  szervezeti tevékenységek és  folyamatok elemzése,  optimalizálása,  kiszervezési
lehetőségek vizsgálata; 
 a  szervezet  tevékenysége  alapján  a  belső  szabályzatok,  kontrollok,
munkafolyamatok,  munkakörök  kidolgozása,  átalakítása,  átszervezése,
racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése,
döntési és hozzáférési szintek meghatározása; 
 szervezeti modell  átalakítása,  szakterületi célok  meghatározása,  a  szakterületek
közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása; 
 üzletmenet-folytonosági tanácsadás; 

2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás; 
3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve: 

 menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching; 
 a  változásokkal  kapcsolatos  nehézségek  kezelésével,  változásmenedzsmenttel
kapcsolatos tanácsadás; 

4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok
kialakítása, képzési terv készítése 

5. Munkavállalói  értékelési  rendszerek  (pl.:  elkötelezettségi-,  elégedettségi-,
teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.

A projekt maximális elszámolható összköltsége 

A  projekt  elszámolható  összköltségének  maximális  összegét  a  támogatást  igénylő  vállalkozás
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza
meg, az alábbiak szerint:



A támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000
Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-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:

Előleg igénylése

A felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-,  kis-  és középvállalkozás  kedvezményezett
esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft.

Biztosítékok köre 



A  272/2014.  (XI.5.)  Korm.  rendelet  67.  §  (3)  bekezdése  szerint  –  tekintettel  a  visszatérítendő
támogatási  forma  alkalmazására  –  jelen  Felhívás  keretében  biztosítéknyújtási  kötelezettség  nem
írható elő.

A támogatási kérelem elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni: 

a) A beszerzés tárgyát képező költségtételekre vonatkozóan csatolni szükséges: 
 gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására
szabadalmi  ügyvivő  által  kiállított  vagyonértékelést,  amennyiben  a  felhívás  5.5.1.1.  a)
pontjához kapcsolódóan gyártási licenc, gyártási know-how is beszerzésre kerül, 
 eszközbeszerzésre és az 5.5.1.3 ab) pont szerinti szoftverek beszerzésére vonatkozóan a
kiválasztott  szállító  forgalmazói  státusza  esetén  a  gyártóval/fejlesztővel  való  kapcsolatot
igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás), 
 egyszerűsített  piacfelméréssel  alátámasztott  eszközbeszerzésre  vonatkozóan  a
gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképek, 
 képzés és/vagy tanácsadás igénybevétele esetén a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt
alátámasztó dokumentum (pl. aláírt nyilatkozat, visszaigazolt e-mail), 
 Az  infrastrukturális  beruházásra  vonatkozó  piacfelméréshez  kapcsolódóan  csatolni
szükséges:  a  Felhívás  9.  sz.  szakmai  melléklete  alapján  az  Építési  beruházási  szakértő
nyilatkozatát, amely igazolja a nyilatkozat mellékleteként csatolásra kerülő, infrastrukturális
beruházáshoz  kapcsolódó  részletes  (munkanemekre  bontott)  építési  költségbecslés
realitását. Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény
kiállításakor  érvényes  SZB17  jogosultsággal  rendelkező  építési  beruházási  szakértő
nyilatkozata  fogadható el.  A  kamarai  tagsági  jogviszony megléte  az  www.mmk.hu,  illetve
http://mek.hu oldalon ellenőrzésre kerül. 

b) A  támogatást  igénylő  hivatalos  képviselőjének  aláírási  címpéldánya  vagy  ügyvéd  által
hitelesített aláírásminta:  A támogatást igénylő részéről  eljáró személy(ek) jogosultságának
igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el: 
 vállalkozások, esetén aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírásminta. 

c) A  megvalósítási  helyszín  alkalmasságát  alátámasztó,  legalább  10  db  fényképből  álló
fotódokumentáció,  melynek a  3.6.1.1  pontban meghatározott műszaki  követelményeknek
való megfelelést kell bemutatnia

Értékelés szempontok: 36-38. oldal


