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VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – TERVEZET!!!

Alapvető cél

Rendelkezésre álló
forrás

Pályázók köre

Cél a modern technológiák beszerzése, a korszerű infrastrukturális
feltételek megteremtése és digitalizált üzleti és termelési folyamatok
kialakítása, aminek révén a vállalkozások körében javul az erőforráshatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége,
ami magasabb termelékenységi szinthez vezet.
A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 200 mrd Ft.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1000-3000 db.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek:
a) rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,
b) legutolsó éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő,
c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
d) projektjének összköltsége nem haladja meg a pályázat benyújtását
megelőző, legutolsó lezárt üzleti év árbevételét.
e) fejlesztéseiket bejegyzett telephelyükön valósítják meg.
A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza
nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
Az igényelhető támogatás összege: 10 – 629,3 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke: max. 70%.
Ny-Dunántúl: max. 45%, K-Dunántúl és Pest megye: max. 55%,
vagy De minimis.

A támogatás mértéke

Támogatható
tevékenységek

A projekt maximális elszámolható összköltségét a legutolsó lezárt üzleti
év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg:
• 1-9 fő között: 11 millió Ft/alkalmazott= max. 99 millió Ft
• 10-49 fő között: 11 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5
millió Ft/alkalmazott a 10. főtől = max. 299 millió Ft
• 50-249 fő között: 11 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5
millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 3 millió Ft/alkalmazott az
50. főtől. = max. 899 millió Ft.
Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Technológiafejlesztés: termelési és szolgáltatási, valamint
infokommunikációs technológia fejlesztése, a kapacitások bővítése.
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális
és ingatlan beruházás (max. 70%).
b) Tanácsadási
szolgáltatások
igénybevétele:
listán
szereplő
szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (max. 20%).
c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez
szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését
elősegítő képzés. Kizárólag regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
(tanácsadással együtt max. 20%).
d) Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft).
e) Megújuló energiát hasznosító technológiák alkalmazása, a gazdasági
folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének
fedezése érdekében (max. 50%).
f) Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos
építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%).
Min. 2 db önállóan nem támogatható tevékenység kötelező!

1. Projekt előkészítés költségei (max 5 %)
Építési beruházási szakértői szolgáltatás díja max. 390 000 Ft.
2. Eszközbeszerzés költségei
a) Új eszközök, gépek beszerzése és a kapcsolódó gyártási licenc,
gyártási know-how
• technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum
nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely
tartalmazhatja a kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
valamint a kapcsolódó betanítás költségét. Egyedi tervezésű és
gyártású célgép beszerzése is támogatható.
• az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új
kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft
értékben, amennyiben alkalmassá teszi a már meglévő gépet új
termékek előállítására, vagy kapacitásbővülést eredményez,
b) Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése
• hardvereszközök, hálózati eszközök beszerzési költsége,
• telekommunikációs eszközök beszerzési költségei.
c) Megújuló energia hasznosításához kapcsolódó új eszközök
beszerzésének költsége (tárgyi eszközként aktivált) (max. 50%)
• az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem,
napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége (Min. 5 kWp),
• a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és
kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége.
3. Építéshez kapcsolódó költségek (max. 70%):
Elszámolható költségek
a. A (telekhatáron belüli) infrastrukturális beruházások költsége:
• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, tűzvédelmi hálózat,
földgázvezeték, távhővezeték, elektromos energiaellátás
hálózata, eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító,
szennyvíztároló kiépítése, iparvágány, épületgépészeti gépek,
• szellőzési berendezések, felvonók, hűtőkamra, siló, ipari kapuk,
• külső telefon és telekommunikációs hálózat, őrző-védő rendszer,
informatikai, távközlési alaphálózat kiépítése, fejlesztése
b. ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és
kivitelezőnek fizetett munkadíj (saját teljesítés nem lehetséges).
4. Immateriális javak
a. Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
• minősített, csomagolt szoftver beszerzése minősített szállítótól,
• beszerzendő gépek használatához szükséges szoftverek.)
5. Képzéshez kapcsolódó költségek (max. 20 %)
a. A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb
szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége.
580 000 Ft/fő, 4000 Ft/Fő/óra súlyozott átlagos óradíj.
6. Szakértői szolgáltatás költsége (Képzéssel együtt max 20%)
a. Tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadói óradíjak a
felhívásban rögzített minimum óraszám és maximum óradíj szerint.
7. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díja
a. Üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja legfeljebb 24 hónapig tartó
időtartamban. Max. 30 000 Ft/felhasználó /üzleti IKT megoldás/hó.
Kötelezettségvállalás
Projektidőszak

Beadási határidő

Nem releváns.
Maximum 24 hónap.
1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.; Keret: 70 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.; Keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2021. szept. 30 – okt. 15.; Keret: 40 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.; Keret: 40 milliárd Ft
A 3-4. szakaszban csak mikro vállalkozások, vagy SZVZ
települések vállalkozásai pályázhatnak!!!
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