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GINOP-1.2.14-20 – Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 
támogatása 

Alapvető cél 
A felhívás célja a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását 
elősegítő technológiai fejlesztések támogatása, működésük, 
munkahelymegtartó, és jövedelemtermelő képességük megerősítése. 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200 - 350 db. 

Pályázók köre 

Mikro-, kis-, és kisvállalkozások, amelyek: 
a) fejlesztése a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt TEÁOR 

szerinti feldolgozóipari tevékenységekre irányul, 
b) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 
c) átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt, 
d) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
e) az IFKA Nonprofit Kft. által kiállított megfelelőségi tanúsítvánnyal 

rendelkeznek. 

A támogatás mértéke A feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 5–150 M Ft. 
A támogatás (VT) mértéke: max. 70% 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása. Automatizált termelési rendszerek, gyártási 
technológiák, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztése, 
folyamatautomatizálási eszközök, robottechnológia alkalmazása, 
intelligens gyártás megoldások (VTSZ lista szerint). 

Önállóan nem támogatható tevékenységek  
b) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése 

és kapcsolódó költségek.  
c) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan 

beruházás, építés, korszerűsítés, bővítés, átalakítás. 
d) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök 

beszerzése. 
e) Iparjogvédelmi tanácsadás. 
f) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek, tanácsadás. 
g) Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, 

cégbemutató, termékbemutató. 
h) Bérköltség-támogatás igénybevétele. 
i) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.  
j) Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek. 
k) Ingatlan bérlés. 

Elszámolható költségek 

1. Személyi jellegű ráfordítások (max. 35%) 
• Bérköltség, a munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

2. Eszközbeszerzés költségei 
• Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként 

minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke. 
• Információs technológiafejlesztés: egyenként minimum nettó 

100.000 Ft értékű új hardver beszerzése (max. 50%).  
• Forgóeszközök költsége (anyagköltség, fogyóeszközök költsége) 

3. Építéshez kapcsolódó költségek (max. 50%, 280 000 Ft/nm) 
• Ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyag és díj költsége. 
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4. Immateriális javak (max. 50%) 
• Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése 
• Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzési költsége (10%). 
• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a 

hozzá tartozó webtárhely és honlap készítés. 
5. Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 

• Iparjogvédelmi tanácsadás költsége (max. 10%). 
• Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tanácsadás (max. 20%) 

6. Marketing, kommunikációs szolgáltatás költsége (max. 20%) 
7. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

• Ingatlan bérleti díja (max. 10%) 
• Üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja. 

8. Egyéb szolgáltatások 
• Külpiaci megjelenés: szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, 

cég-, termékbemutató költsége (max. 15 millió Ft) 
9. Kötelező nyilvánosság költsége (max. 0,5%) 
10. Általános (rezsi) költségek (max. 1%) 

• Projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó közüzemi 
szolgáltatások díja: víz, gáz, elektromos áram, telefon, internet. 

Kötelezettségvállalás A pályázóknak nem kell kötelező vállalást tenniük. 

Projektidőszak Maximum 18 hónap. 

Illetékes hatóság Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság 

Beadási határidő 2021. január 5. 9 órától – 2021. március 4. 12 óráig.  
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2020.11.24. 

 
A Felhívás 1. számú melléklete – Támogatott TEÁOR szerinti tevékenységek 
 

1310 Textilszálak fonása 
1320 Textilszövés 
1330 Textilkikészítés 
1391 Kötött, hurkolt kelme gyártása 
1392 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: 
ruházat) 
1393 Szőnyeggyártás 
1394 Kötéláru gyártása 
1395 Nem szőtt textília és termék gyártása 
(kivéve: ruházat) 
1396 Műszaki textiláru gyártása 
1399 Egyéb textiláru gyártása m.n.s. 
1411 Bőrruházat gyártása 
1412 Munkaruházat gyártása 
1413 Felsőruházat gyártása (kivéve: 
munkaruházat) 
1414 Alsóruházat gyártása 
1419 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása 
1420 Szőrmecikk gyártása 
1431 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 
1439 Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék 
gyártása 

1511 Bőr, szőrme kikészítése 
1512 Táskafélék, szíjazat gyártása 
1520 Lábbeli gyártás 
2313 Öblösüveggyártás 
2314 Üvegszál gyártás 
2319 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 
2320 Tűzálló termék gyártása 
2331 Kerámiacsempe, -lap gyártása 
2332 Égetett agyag építőanyag gyártása 
2341 Háztartási kerámia gyártása 
2342 Egészségügyi kerámia gyártása 
2370 Kőmegmunkálás 
2740 Villamos világítóeszköz gyártása 
3101 Irodabútor gyártása 
3102 Konyhabútorgyártás 
3103 Ágybetét gyártása 
3109 Egyéb bútor gyártása 
3212 Ékszergyártás 
3213 Divatékszer gyártása 
7410 Divat-, formatervezés 
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