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1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) azon mikro-, kis- és középvállalkozások1:
I. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka
ebbe nem számít bele),
II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi
üzleti évben legalább 3 fő volt,

Támogatást
igénylők köre:

III. 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,
IV. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.
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3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
• 113 Korlátolt felelősségű társaság
• 114 Részvénytársaság
• 116 Közkereseti társaság
• 117 Betéti társaság
• 131 Ügyvédi iroda
• 141 Európai részvénytársaság (SE)
• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
• 228 Egyéni cég
• 231 Egyéni vállalkozó
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenysége az elmúlt években mind a V4 országok, mind az EU28-ak növekedési
ütemét erőteljesen meghaladó mértékben javult, ugyanakkor még mindig elmaradást mutat az Európai Unió átlagához képest. A magyar
gazdaság dinamikus növekedésének fenntartásához a KKV-k termelékenységnek még erőteljesebb felzárkózására van szükség.
A rohamos technológiai és informatikai fejlődés, valamint az életminőség és a bérszínvonal javulása a kkv szektort sokrétű kihívás elé
állítja. A digitalizációs forradalom nemcsak az IT alkalmazások széleskörű bevezetését, hanem a piaci szerkezetek és az értékláncok
átalakulását is eredményezi, ami a legtöbb vállalkozástól átfogó alkalmazkodást követel meg.

Pályázati
célja:

Az intézkedéssel olyan beruházások támogatása a cél, amelyek javítják a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-

kiírás hatékonyságot, illetve amelyek szem előtt tartják területi kohézió szempontjait és kedvező területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a

Támogatható
tevékenységek
felsorolása:

területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is. Az intézkedés erősíti a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci
szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepét. A megvalósuló fejlesztéseknek illeszkednie
kell a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének stratégiájához.
A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben
működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások
vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális
feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a fejlesztést megvalósító
vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb
termelékenységi szinthez vezet. Mindezekkel a felhívás a kormány iparpolitikai célkitűzéseinek teljesülését is szolgálja.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Technológiafejlesztés, beleértve
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a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését,
és/vagy
az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható
összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes
szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió
Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű
munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének
20%-át érheti el).
d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének
legfeljebb 10%-át érheti el)
e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti
építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik
el).
Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges,
amelyből kötelezően megvalósítandó a 2.1.2.1. a) pontban foglalt tevékenység.
A támogatási kérelmet 2021. július 12-től 2022. január 17-ignyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.

Beadás
határideje:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:
1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19.
Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18.
Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17.
Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi korlátozás nélkül) és
azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4.
számú melléklet szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.
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A projekt Unióval elszámolható összköltsége 899 000 000 Ft.
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:

Támogatás
mértéke
összege:

Kategória

Létszám

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3-9 főig
10-49 főig
50-99 főig
100-149 főig
150-199 főig
200-249 főig

Maximális elszámolható
összköltség kategórián belül
(a kategórián belüli létszámtól
függetlenül)
99 millió Ft
299 millió Ft
449 millió Ft
599 millió Ft
749 millió Ft
899 millió Ft

és Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 300 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza meg:
1-2. benyújtási szakasz

Támogatási kategória

Fejlesztés helyszíne

Maximális támogatási
intenzitás
Mikro-, kis- és középvállalkozás

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

70%

 Közép-Dunántúl
 Pest megye fejletlenebb
települései (2. melléklet)

55%






 Átmeneti támogatás
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 Nyugat-Dunántúl
 Piliscsaba, Pilisjászfalu

45%

 Pest megye fejlettebb
települései (3. melléklet)

3. benyújtási szakasz

Támogatási kategória

Fejlesztés helyszíne

Mikro- és
kisvállalkozások*

Középvállalkozások*

Észak-Magyarország
Észak-Alföld
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl

70%

60%

 Közép-Dunántúl
 Pest megye fejletlenebb
települései (2. melléklet)

55%

45%**

 Nyugat-Dunántúl

45%

35%

 Piliscsaba, Pilisjászfalu

40%






 Képzési támogatás
 Csekély összegű
támogatás

Maximális támogatási
intenzitás
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 Csekély összegű
támogatás

 Pest megye fejlettebb
települései (3. melléklet)

-**
45%

 Képzési
támogatás

Rendelkezésre
álló forrás:

Meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 000 000 000 Ft.
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