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Fejlődő vállalkozások, élhető vidék 

 
A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz 

való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
(VINOP-1.2.1-21) 

 
Kivonat 

 
Megjelent a VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása c. felhívás tervezete. 
 
A támogatás célja:  
A felhívás célja az, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű 
infrastrukturális feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására 
kerüljön sor a vállalkozásoknál.  
 
Keretösszeg: 200 milliárd Ft 
 
A támogatott projektek várható száma: 1000-3000 db 
 
Pályázók köre:  

• 1-249 fő közötti létszámú vállalkozások, akik  
o rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel és 
o statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 3 fő volt. 

• Jogi forma szerint: Kft., Bt, Rt, KKt, szövetkezet, egyéni cég, egyéni vállalkozó. 
 
Támogatható tevékenységek: 

• Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Technológiafejlesztés, 
gépek, eszközök beszerzése, infokommunikációs technológia fejlesztés  

• Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (összköltség 70%-áig). 
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (összköltség 20%-áig) 
• Képzési szolgáltatások igénybevétele (összköltség 20%-áig) 
• Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (legfeljebb 10 millió Ft) 
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (összköltség 50%-áig). 
• Projekt-előkészítés, tervezés (összköltség 5%-áig) 
A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 2 db önállóan 
nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges. 

 
Benyújtási időszak: 

• 1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.  
• 2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.   
• 3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15.  
• 4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.  

 
A 3-4. benyújtási szakaszban csak a felhívás 6. számú melléklete szerinti szabad vállalkozási zónának 
minősülő településekről lehet pályázni.  
 
Támogatás összege: 
10.000.000 Ft - 629.300.000 Ft közti összeg, a legutolsó lezárt üzleti év létszáma alapján: 

• 3-9 fő között 11 millió Ft/alkalmazott, maximálisan: 99 millió Ft 
• 10-49 fő között 1 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 5 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől; 

maximálisan: 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 maximálisan: 899 millió Ft. 
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A támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 70%-a.  
 
A támogatás formája: az adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás. 
 
Kötelező vállalások: Jelen Felhívás esetében nem releváns 
 
Megvalósítási időtartam: 24 hónap. 
 
Fenntartási kötelezettség: 3 év. 
 
A projekt területi korlátozása: 
 

• Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés  
• Pest megye azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek nem szerepelnek a 

felhívás 1. számú szakmai mellékletében, kizárólag csekély összegű (De minimis) támogatási 
kategória alkalmazható. 

 
Előleg: a támogatás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft. 

 
 

 Felkeltette az érdeklődését ez a lehetőség? 
 Pályázna, de további információkra van szüksége? 

 Bizonytalan abban, hogy jogosult-e pályázni? 
 Nem tudja, hogy kezdjen bele az előkészületekbe? 

 
Akkor keressen minket az alábbi elérhetőségeken még ma! 

 
 Megvizsgáljuk a vállalkozását 

 Átbeszéljük a pályázati feltételeket 
 Díjmentes pályázati előminősítést végzünk 
 Tanácsot adunk a sikeres pályázáshoz 

 Elkészítjük nyerő pályázatát! 
 

Euten Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. 
 

Információ, ügyfélregisztráció: 
Frik János 

Mobil: +36 20 399 3703 
E-mail: frikjanos.euten@gmail.com 

 


