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MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK BUDAPESTEN KÍVÜLI  

FEJLESZTÉSEINEK TÁMOGATÁSA (TERVEZET) 

TÁMOGATÁS FORMÁJA:  

Visszatérítendő támogatás, amely átfordulhat (teljes egészében) vissza nem térítendő 
támogatássá.  

ÁTFORDULÁS MÉRÉSI SZEMPONTJAI:  

• legfeljebb 3 projektmódosítási kérelem és legfeljebb 5 cégkivonat-módosítás 

(20%) 

• A vállalkozásnál a beadás előtti évben és a lezárást követő évben mért 

nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó 

hazai termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz 

viszonyított aránya.  (a projektzárást követő üzleti év adatai a benyújtást 

megelőző lezárt üzleti évhez (2022/2020(2019)) képest és ez összevetve a GDP 

változásával)  (60%) 

• továbbá 3 mintaüzem-látogatás VAGY mintaüzemmé válás VAGY zöldítési terv 

kialakítása VAGY cégátadási terv VAGY mentorprogramban történő részvétel 

VAGY Digitálisan Felkészült Vállalkozássá válás. (ezek közül egy biztos 

teljesíthető…) (20%) 

Az esetleges visszafizetési kötelezettség sávosan kerül megállapításra, tehát nem „mindent 

vagy semmit” elven működik. 

Ha visszafizetési kötelezettség keletkezik, akkor 180 nap áll rendelkezésre a kamatmentes 

visszafizetésre, maximum 4 részletben. 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS INTENZITÁSA, ELŐLEG MÉRTÉKE: 

Az igényelhető támogatás összege: minimum 10 millió – maximum 629,3 millió forint. 

A beruházás maximális összköltsége az utolsó lezárt év létszámától függően, sávozva kerül 

meghatározásra: 

Maximális elszámolható nettó összköltség kategórián belül (a kategórián belüli létszámtól 
függetlenül)  
1. 3-9 főig       99 millió Ft  
2. 10-49 főig  299 millió Ft  
3. 50-99 főig  449 millió Ft  
4. 100-149 főig  599 millió Ft  
5. 150-199 főig  749 millió Ft  
6. 200-249 főig  899 millió Ft  
 

Előleg mértéke: 100% előleg igénylése elvárt, automatikus, biztosíték nyújtás nélkül!       
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Támogatás intenzitása: vállalkozási mérettől és megvalósítási helyszíntől függően: 

 mikrovállalkozás  kisvállalkozás középvállalkozás 

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, 

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl településein 

 

70% 

 

70% 

 

60% 

Közép-Dunántúl összes településén, 

illetve Pest megye néhány települése 

 

55% 

 

55% 

 

55% 

Nyugat-Dunántúl településein 45% 45% 35% 

Piliscsabán, Pilisjászfalun 40% 40% 30% 

Pest megye  

 

55% 55% 45% 

 

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK: 

• kettős könyvvitel vezetése (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások és egyéni 

cégek vonatkozásában is) 

• legalább 1 teljes lezárt üzleti év 

• KATA alany nem pályázhat 

• a benyújtásnál választható, hogy a 2019. vagy a 2020. év adatait vegyék figyelembe a 

későbbi visszaméréshez, illetve a pontok kiszámításához 

• legalább 3 fő foglalkoztatotti létszám az utolsó lezárt üzleti évben  

• elszámolható összköltség legfeljebb az utolsó lezárt üzleti év árbevétele kétszereséig 

terjedhet 

• megvalósítási helyszín/helyszínek legalább a kérelem benyújtását megelőző 60 nappal 

bejegyzésre került  

• budapesti fejlesztés nem támogatható  

• mezőgazdasági termelők nem támogathatók jelen pályázat keretében, illetve 

mezőgazdasági termék (Annex I.) előállítására nem irányulhat a projekt 

• szálláshely - és fürdőfejlesztés nem támogatható 

• nehézipari fejlesztések nem támogathatóak (kohászat, acélgyártás…ilyesmi) 

• élelmiszeripari feldolgozó tevékenységek nem támogathatóak 

TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK 

1. Új eszközök, gépek, technológiai rendszerek beszerzése és az ezekhez kapcsolódó 

gyártási licenc, know-how, hardver eszközök, illetve telekommunikációs eszközök 

(minimum nettó 200.000 forintos egységár/db). Önállóan nem támogatható, de 
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kötelezően megvalósítandó és mellé kell még választani a 2,3,5,6 pontokból egy 

tevékenységet. 

2. Infrastrukturális és ingatlanberuházás: építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés 

anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (legfeljebb a projektösszeg 70%-a, 

fajlagos költségek alapján). Költségvetés/költségbecslés kell, szakirányú tervezői 

ellenjegyzéssel. Tervezés, szakértés, művezetés költsége nem elszámolható! 

3. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (legfeljebb 50%, fajlagos 

költségek alapján) 

4. Szoftver beszerzés csak akkreditált szállítótól (http://www.vallalkozzdigitalisan.hu) 

5. Képzési szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 20 millió forint), nem kötelező az IFKA 

bevonása. 

6. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (a képzési költségekkel együtt legfeljebb 

20%, illetve 50 millió forint, kizárólag előre rögzített IFKA szolgáltatói listán szereplő 

tanácsadóktól) 

7. Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió forint, illetve 30.000 Ft.-/fő) 

 

EGYÉB, A MEGVALÓSÍTÁST  ÉRINTŐ SZABÁLYOK 

• legfeljebb 24 hónapos megvalósítási idő 

• fenntartási kötelezettség: a projekt fizikai befejezését követően 3 évig 

• nincs létszámtartási kötelezettség 

• utánkövetési időszak 3 év 

• kapcsolt vállalkozások párhuzamosan is indulhatnak eltérő beadási ciklusban 

• egy pályázó maximum 2 megvalósítási helyet fejleszthet 

BENYÚJTÁSI IDŐPONTOK:  

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19. 

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18. 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17. (csak mikrovállalkozások) 

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/

