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 Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 
 

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,  

 
- 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.  
  

 
 



 
 Milyen tevékenységek támogathatóak? 

- Technológiafejlesztés  

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás  

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele  

- Képzési szolgáltatások igénybevétele  

- Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele  

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
alkalmazása  

- Projekt-előkészítés  

  

 



 
 Egyéb fontosabb információk 

Mekkora összegre lehet benyújtani a kérelmet?   

10 millió Ft – 629,3 millió Ft   

 

A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?  

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem 
térítendővé alakuló támogatás   

  

Kell-e önerő a projekthez ?  

Igen, 30% mértékben  

 

Mennyi előleg igényelhető?  

100%, maximum 629,3 millió Ft 

 

A projekt megvalósításra rendelkezésre álló idő? 

24 hónap 

 



 
 Támogatható tevékenységek 

Önállóan nem támogatható tevékenységek : 

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). – Nyugat – Dunántúlon ez 45 %  

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt 
kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett 
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).  



 
 Érdemes figyelni 

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 megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor 
fotódokumentációval szükséges alátámasztani.  

A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.  

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a 
támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 
1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.  

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.  



 
 Tartalmi értékelési szempontok:  

 
Amennyiben az alábbi táblázatban felsorolt tartalmi 
értékelési szempontoknak való megfelelés nem ítélhető 
meg egyértelműen, akkor tisztázó kérdés feltevésére van 
lehetőség (lásd Excell tábla).  

 

Abban az esetben, ha a projektértékelési előfeltételek 
bármelyikének nem felel meg, a támogatási kérelem az 
értékelés során elutasításra kerül.  



Eredményességi mérés : 
Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre 
meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben 
átalakítható vissza nem térítendő támogatássá  



 
 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:  



 
 Piacfelmérés 

 

 

A támogatást igénylőnek a beszerzés tárgyát képező, a 
költségtételek tekintetében piacfelméréssel kell 
alátámasztania, hogy a beszerzés ellenértéke a piaci 
áraknak megfelel. A piacfelmérés a támogatási kérelem 
adatlap részét képezi, így annak formai és tartalmi 
követelményeit a kitöltőprogram kitöltési útmutatója 
tartalmazza. (lásd excell) 



 
 Köszönöm a figyelmet 


