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Aktuális felhívások és felhívástervezetek 
GINOP és VINOP 

 
GINOP-1.2.15-21 Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek 
gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása  (tervezet) 
Támogatást igénylők köre mikro-, kis-, és középvállalkozások 

2 teljes év, min. 5 fő statisztikai létszám 
kettős könyvvitel 
(egyéni vállalkozók nem) 
IFKA minősítés kötelező – még nem tudják 
benyújtani 

Támogatható tevékenységek  Eszközbeszerzés, új technológia 
 Építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés 
 Információs technológia fejlesztés 
 Tanácsadás listázott szolgáltatóktól 
 Képzés listázott szolgáltatóktól 
 Licenc, know-how 

Benyújtás 2021.04.08. 9:00-tól 2021.04.29. 12:00-ig 
lehetséges 
Korábban, ismeretlen időpontban IFKA minősítés 

Támogatás mértéke, százaléka 30 millió Ft – 2000 millió Ft visszatérítendő (VT), 
amely bizonyos esetekben átfordulhat vissza nem 
térítendő (VNT) támogatásba. 
A VT JNSZ megyében 60-80% között lehet 
tevékenységfüggően 

Előleg VT 100%-a 
Megvalósítás helye, ideje Pest megye és Budapest kivételével 

Magyarországon,  
18 hónap 

Specifikumok Eredményességmérés után a VT két időszak 
számítása alapján részben vagy egészben VNT-
vé alakulhat 

Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/node/73482 
Az IFKA minősítés hamarabb lesz – várhatóan -, 
mint a felhívás. 
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Az IFKA-minősítést folyamatosan figyelni kell, 
mert nincs róla közlemény 

 
 
 
 GINOP-4.1.4-19 Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését 
célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása 
 
Támogatást igénylők köre Kkv, kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, SZJA hatálya alatt álló egyéni 
vállalkozások , egyéni cégek ; 1 lezárt üzleti év; 
minimum 1 fő statisztikai létszám; 
konzorcium nem lehet 

Támogatható tevékenységek Önállóan nem támogatható 
A) Megújuló energiafelhasználás növelését 

célzó tevékenységek 
Minimum a fűtési vagy melegvíz igény 15 %-
a 

I. Napkollektoros rendszer telepítése a 
fejlesztésben érintett épület HMV 
igényének részbeni, vagy teljes 
kielégítése céljából, és/vagy 
fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre 

II. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító 
kazánrendszer kiépítése a 
fejlesztésben érintett épület fűtési és 
HMV igényének részbeni vagy teljes 
kielégítése céljából 

III. Napelemes rendszer telepítése 
hálózati villamosenergia-termelés 
céljából, kizárólag a fejlesztésben 
érintett épület és az abban folyó 
gazdasági-termelési folyamatok 
villamosenergia-ellátásához 

Max. 8 kWp 
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IV. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása 
fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy 
használati melegvíz-termelésre 
és/vagy fűtésrásegítésre 

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó 
tevékenységek: 

I. Az épületek hőtechnikai adottságainak 
javítása, hőveszteségének 
csökkentése 

a. Meglévő fűtött és fűtetlen 
teret elválasztó, nem nyílászáró 
szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek 
hőszigetelése 

b. Meglévő fűtött és fűtetlen 
teret elválasztó, nyílászáró 
szerkezetnek minősülő 
épülethatároló szerkezetek 
cseréje / energia-megtakarítást 
eredményező korszerűsítése 

II. Épületek fűtési, hűtési és használati 
melegvíz-rendszereinek 
korszerűsítése 

III. Meglévő beltéri világítási rendszerek 
energiatakarékos átalakítása 
 

Önállóan nem támogatható: 
I. Kiskapacitású napelemes rendszer 

telepítése hálózati villamosenergia-
termelés céljából, kizárólag a 
fejlesztésben érintett épület és az 
abban folyó gazdasági-termelési 
folyamatok villamosenergia-
ellátásához 

8 kWp alatti 
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II. Az épületek nyári hővédelmének 
javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető 
szerkezetek beépítése 

Benyújtás  2021. március 23. 10 óra 00 perctől 2021. 
április 06. 10 óra 00 percig  

 2021. június 15. 10 óra 00 perctől 2021. 
június 30. 10 óra 00 percig 

Támogatás mértéke, százaléka 1,6 millió Ft – 100 millió Ft; összes költség 55 %-
a; 
az összes költség maximum az előző lezárt év 
bevétele  

Előleg 25 % 
Megvalósítás helye, ideje Magyarország Pest megye és Budapest 

kivételével 
Specifikumok fajlagos értékek megadva 

klímafűtés kizárva 
napelemet nem lehet palatetőre 
tetőszerkezet nem újítható fel napelem súlya 
miatt sem 

Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-
megjul-energia-hasznlatt-energiahatkonysg-
nvelst-clz-pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1 

 
 
 
GINOP-8.3.5-18 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú 
Hitelprogram 
 
Támogatást igénylők köre kis- és középvállalkozások 

Konzorcium nem lehet 
Támogatható tevékenységek Eszközbeszerzés VTSZ lista szerint 

Immateriális javak maximum 20 % 
Benyújtás 2021.06.30-ig vagy a forrás kimerüléséig 
Támogatás mértéke, százaléka Minimum 1 millió HUF – Maximum 150 millió HUF 

Max. előző év üzemi eredményének 15-szöröse 
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KATA-s vagy kezdő vállalkozás max 25 millió 
HUF 
10 % önerő 

Előleg nincs, szállítói előleg lehetséges 
Megvalósítás helye, ideje Magyarország Pest megyén és Budapesten kívüli 

része, 
12 hónap 

Specifikumok Csak a VTSZ listában szereplő új eszközökre 
költhető 
THM 0 %, de harmadik fél költségei lehetnek 
Futamidő: amortizációs idő 
Rendelkezésre tartás: 18 hónap 
Türelmi idő: 6 hónap 
Havi részletben fizetendő 

Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/ginop-835-18-
mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-technolgiai-
korszerstse-cl-hitelprogram# 

 
 
 
 
GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram 
 
Támogatást igénylők köre Inaktív személyek által létrehozott kezdő 

vállalkozás 
Támogatható tevékenységek Eszközbeszerzés 

Építés 
Anyagköltsége (max. 35 %) 
Bér (max. 5 fő, max. minimálbér, max 3 hónap) 

Benyújtás 2021.06.30-ig vagy a forrás kimerüléséig 
Támogatás mértéke, százaléka 1-20 millió Ft hitel 

Önerő: minimum 5 % 
Előleg Csak szállítói előleg 
Megvalósítás helye, ideje Magyarország Pest megye é s Budapest 

kivételével 
12 hónap 
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Specifikumok A vállalkozás első 5 hónapjában adható be 
hiánytalanul 
Ha álláskereső, igazolás kell minimum 30 nap 
álláskeresésről 
A Munkaügyi Központ támogatásával és a kezdő 
vállalkozások korábbi vissza nem térítendő 
támogatásával együtt is igényelhető 
0 % THM 
Futamidő: értékcsökkenés ideje, építés esetén 15 
év 
Használt eszköz lehet, de akkor a futamidő hozzá 
igazodik 

Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/ginop-881-17-
foglalkoztats-sztnzse-cl-hitelprogram-# 

 
 
 
 
 
GINOP-9.1.1-21 Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön Hitelprogram  
 
Támogatást igénylők köre A Hitelprogram keretében Támogatásra 

jogosultak a devizabelföldinek minősülő, 
Magyarország területén székhellyel, telephellyel, 
gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban 
finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem 
megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és 
középvállalkozások. 
A Kölcsönt olyan vállalkozások igényelhetik, 
amelyek – akár külföldön lévő – Kapcsolt- és 
Partnervállalkozásaival összevont (konszolidált) 
éves beszámolója, annak hiányában a 
vállalkozás, valamint Kapcsolt- és 
Partnervállalkozásai beszámolói és 
nyilvántartásai alapján mikro-, kis- és 
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középvállalkozásnak minősülnek a Bizottság 
651/2014/EU rendelet I. melléklete alapján. 
A Hitelprogram keretében kölcsönre az alábbi 
gazdálkodási formakóddal és TEÁOR szerinti 
főtevékenységgel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek jogosultak: 
Gazdálkodási formakód szerint: 
113 Korlátolt felelősségű társaság 
114 Részvénytársaság 
116 Közkereseti társaság 
117 Betéti társaság 
121 Szociális szövetkezet 
123 Iskola szövetkezet 
129 Egyéb szövetkezet 
142 Európai szövetkezet (SCE) 
228 Egyéni cég 
231 Egyéni vállalkozó 
521 Sportegyesület 
529 Egyéb egyesület 
 
TEÁOR (egyéni vállalkozók esetén annak 
megfelelő ÖVTJ kód) szerinti főtevékenységek 
listája, mely főtevékenységnek már 2019.01.01-
én szerepelnie kell a cégkivonatban illetve 
Egyéni vállalkozói nyilvántartásban, egyesületek 
esetén a nyilvántartást vezető bíróság által 
kiadott kivonatban. 
TEÁOR 4719 Iparcikk jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem  
TEÁOR 4743 Audio-, videoberendezés 
kiskereskedelme  
TEÁOR 4751 Textil-kiskereskedelem  
TEÁOR 4754 Villamos háztartási készülék 
kiskereskedelme  
TEÁOR 4759 Bútor, világítási eszköz, egyéb 
háztartási cikk kiskereskedelme  



KÖZÉP-ÉS DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI 
TÉRSÉG 
SZOLNOKI IRODA 
5000, Szolnok, Kossuth tér 5. 
 
KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001  

 

 
8. oldal 

 
 
Aktuális felhívástervezetek operatív programonként.  
Az összeállítás nyilvános, szabadon továbbadható,  
a 2021. március 17. napján hatályos adatokat tartalmazza. 
Sárgával kiemelve a legutóbb küldöttekhez viszonyított változás. 
Készítette: Tűhegyi Julianna 
 tuhegyi.julianna@szpi.hu 
 20/2490923 

 
 
 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 
info@szpi.hu www.szpi.hu 

 

TEÁOR 4761 Könyv-kiskereskedelem  
TEÁOR 476203 Papír-, írószer-, irodaszer- és 
nyomtatvány-kiskereskedelem  
TEÁOR 4763 Zene-, videofelvétel 
kiskereskedelme  
TEÁOR 4764 Sportszer-kiskereskedelem  
TEÁOR 4765 Játék-kiskereskedelem  
TEÁOR 4771 Ruházat kiskereskedelem  
TEÁOR 4772 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem  
TEÁOR 477601 Virág-, koszorú- és dísznövény-
kiskereskedelem  
TEÁOR 4777 Óra-, ékszer-kiskereskedelem  
TEÁOR 4778 Egyéb m.n.s. új áru 
kiskereskedelme  
TEÁOR 4779 Használtcikk bolti 
kiskereskedelme  
TEÁOR 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi 
személyszállítás  
TEÁOR 5510 Szállodai szolgáltatás  
TEÁOR 5520 Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely-szolgáltatás  
TEÁOR 5530 Kempingszolgáltatás  
TEÁOR 5590 Egyéb szálláshely szolgáltatás  
TEÁOR 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás  
TEÁOR 5621 Rendezvényi étkeztetés  
TEÁOR 5629 Oktatási intézményben működő 
vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás  
TEÁOR 5630 Italszolgáltatás  
TEÁOR 5914 Filmvetítés  
TEÁOR 7722 Videokazetta, lemez kölcsönzése  
TEÁOR 7729 Egyéb személyi használatú, 
háztartási cikk kölcsönzése  
TEÁOR 7911 Utazásközvetítés  
TEÁOR 7912 Utazásszervezés  
TEÁOR 7990 Egyéb foglalás  
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TEÁOR 8230 Konferencia, kereskedelmi 
bemutató szervezése  
TEÁOR 8551 Sport és szabadidős képzés  
TEÁOR 8553 Járművezetés oktatás  
TEÁOR 8559 M.n.s. egyéb oktatás  
TEÁOR 8560 Oktatást kiegészítő  
TEÁOR 9001 Előadó-művészet  
TEÁOR 9002 Előadó-művészetet kiegészítő  
TEÁOR 9004 Művészeti létesítmények 
működtetése  
TEÁOR 9102 Múzeumi tevékenység  
TEÁOR 9104 Növény-, állatkert, 
természetvédelmi terület működtetése  
TEÁOR 9311 Sportlétesítmény működtetése  
TEÁOR 9312 Sportegyesületi tevékenységet  
TEÁOR 9313 Testedzési szolgáltatás  
TEÁOR 9319 Egyéb sporttevékenység  
TEÁOR 9321 Vidámparki, szórakoztatóparki  
TEÁOR 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, 
szabadidős tevékenységet  
TEÁOR 9521 Szórakoztatóelektronikai cikk 
javítása  
TEÁOR 9523 Lábbeli, egyéb bőráru javítása  
TEÁOR 9524 Bútor, lakberendezési tárgy 
javítása  
TEÁOR 9525 Óra-, ékszerjavítás  
TEÁOR 9529 Egyéb személyi, háztartási cikk 
javítása  
TEÁOR 9602 Fodrászat, szépségápolás  
TEÁOR 9604 Fizikai közérzetet javító 
szolgáltatás  
TEÁOR 9609 M.n.s. egyéb személyi 
szolgáltatás 
Már 2019. év is teljes lezárt éve. 

Támogatható tevékenységek Éve túl lejáró forgóeszköz típusú kölcsön 
1. Készlet beszerzés költségei 
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2. Működési költségek finanszírozásának 
költségei 

a. Termeléshez 
b. anyagbeszerzéshez 
c. szolgáltatások igénybe vételéhez 
d. munkaerő költségek 

3. Közüzemi díjak (rezsi -  telefon, fax, 
internet is) 

Benyújtás 2021. március 8-tól – 2021. november 30-ig  
Csak egyszer igényelhető 

Támogatás mértéke, százaléka 1-10 millió Ft, max. a vállalkozás 2019. teljes évi 
(12 hónapos) lezárt üzleti évének árbevétele 

Előleg 100 % 
Ennek 40 %-val 9 hónapon belül kell elszámolni 

Megvalósítás helye, ideje Magyarország 
Budapesti és Pest megyei megvalósítási 
helyszínre max. 40%-a a teljes összegnek 

Specifikumok 0 % THM 
Harmadik fél (a bankon és kölcsönfelvevőn kívüli) 
kiadásai lehetnek 
Utolsó kifizetés: 2022.07.30. 
Futamidő: szerződéskötéstől 120 hónap 
Rendelkezésre tartási idő: 3 hónap 
Türelmi idő: 36 hónap 
Elszámolás:18 hónapon belül, legkésőbb 
2024.01.31-ig 
A benyújtáskor a helyszínnek már be kell 
jegyezve lennie 
Visszafizetés havi egyenlő részletekben 
Biztosítékadási kötelezettség 

Tőkekitettség min. 20%-ig 
GINOP-8.3.5-18 „B” hitelcél támogatottjai 
kizártak 
Ha most nehéz helyzetben van, de 2019.12.31-
én nem volt nehéz helyzetben, igényelhet 
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Türelmi idő végén be kell mutatni, hogy tárgyvben 
készletre vagy működésre fordította (igazolás: 
mérleg) 

Elérhetőség https://www.palyazat.gov.hu/ginop-911-21-
kamatmentes-jraindtsi-gyorsklcsn# 

 
 
 
 
 
VINOP-2.1.2-21 Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek 
ösztönzése  (tervezet) 
(az Operatív Program neve valószínűleg GINOP Plusz lesz 
 
Támogatást igénylők köre  mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve 

nagyvállalatok 
 Költségvetési szervek, költségvetési 

szervek jogi személyiséggel rendelkező 
intézményei, egyéb, jogi személyiségű 
nonprofit szervezetek 

 Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő 
szervezetek. 

Konzorcium is pályázhat 
Támogatható tevékenységek • Alapkutatás 

• Ipari kutatás 
• Kísérleti fejlesztés 
• Eszközbeszerzés 
• Immateriális javak beszerzése 
• Előkészítési tevékenység 
• Projektmenedzsment tevékenység 
• Kötelező nyilvánosság 
• Piacra vitel 
• Általános (rezsi) költségek 
• Ingatlan beruházás 

Benyújtás  1.szakasz: 2021. március 1. - 2021. április 30. 
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Az összeállítás nyilvános, szabadon továbbadható,  
a 2021. március 17. napján hatályos adatokat tartalmazza. 
Sárgával kiemelve a legutóbb küldöttekhez viszonyított változás. 
Készítette: Tűhegyi Julianna 
 tuhegyi.julianna@szpi.hu 
 20/2490923 

 
 
 Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 

1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em. 
info@szpi.hu www.szpi.hu 

 

 2. szakasz 2021. szeptember 1. - 2021. 
október 29. 

 3. szakasz 2022. január 17. - 2022. március 2. 
Támogatás mértéke, százaléka 50-1000 millió Ft.  

Előleg 50%, maximum 500 millió Ft  
Megvalósítás helye, ideje Országos, kivéve Budapest ; 36 hónap 
Specifikumok Min. 3 fő stat létszám 

Min. 1 lezárt év 
Csak ha kettős könyvvitelt vezetnek 
KATA-s nem pályázhat 
Árajánlat helyett piacfelmérés 
Éptéshez fajlagos értékek a maximumok 
 
Előminősítés szükséges a benyújtáshoz (NKFI 
Hivatalhoz vagy az SZTNH-hoz): 
Előminősítés:  

 1. szakasz: 2021. február 1. – 2021. február 
28. 

 2. szakasz: 2021. július 1. - 2021. július 30. 
 3. szakasz: 2021. december. 1 – 2021. 

december 30. 
Elérhetősége https://www.palyazat.gov.hu/node/73363# 

 
 
 
 
VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (tervezet) 
 
Támogatást igénylők köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) 
üzleti évvel 

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

Konzorciumok nem pályázhatnak 
Támogatható tevékenységek  Technológiafejlesztés 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás 
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
 Képzési szolgáltatások igénybevétele 
 Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele 
 Megújuló energiaforrást hasznosító 

technológiák alkalmazása 
 Projekt-előkészítés 

Benyújtás  2021. március 1-16. 
 2021. június 15-30. 
 2021. szeptember 30 - október 15.- csak 

hátrányos helyzetű területeken megvalósuló 
pályázatok 

 2022. február 1-15 - csak hátrányos helyzetű 
területeken megvalósuló pályázatok 

Támogatás mértéke, százaléka 10 millió Ft – 629,3 millió Ft 
 70 %Visszatérítendő (VT), és adott feltételek 

mentén vissza nem térítendővé (VNT) alakuló 
támogatás 

o 3-9 főig 11 millió Ft/fő 
o 10-49 főig 5 millió Ft/fő 
o 50-249 főig3 millió Ft/fő- (max. 60 % 

a VTN) 
 30 % -40 % önerő 

Előleg 100 % 
Megvalósítás helye, ideje Budapest kivételével Magyarország területén 
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24 hónap 
Specifikumok Min. 3 fő stat létszám 

Min. 1 lezárt év 
Egyéni vállalkozók, csak ha kettős könyvvitelt 
vezetnek 
KATA-s nem pályázhat 
A támogatás szerződéskötéskor 0 %-os 
visszatérítendő támogatás (hitel, VT). 
Vissza nem térítendő támogatássá úgy alakítható 
át (részben vagy egészben), ha kimagaslóan 
fejlődik és/vagy egyéb pontszámot hozó 
tevékenységet végez 

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


