Pályázat neve

GINOP 1.2.9-20 – Hátrányos
helyzetű településeken
működő mikro- és
kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása

Benyújtás határideje

2021. január 19. – 2021. február 18.

Jogosultak

*Mikro- és
kisvállalkozások

Támogatás összege

Támogatási
intenzitás

Támogatható tevékenységek

*Szabad Vállalkozási Zónák
*Szabad
településein: min. 2.000.000 Vállalkozási Zónák
településein: 70% *eszközbeszerzés; ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás,
Ft – max. 10.000.000 Ft
bővítés); információs technológia-fejlesztés, képzések; immateriális
*Felzárkozó
(szellemi) javak beszerzése; bérköltség-támogatás; projekt előkészítés
*Felzárkózó
településeken: min.
10.000.001 Ft – maximum településen: 100% és projektmenedzsment

Keretösszeg

5 milliárd Ft

60.000.000 Ft
*Önállóan támogatható tevékenységek : Eszközbeszerzés
GINOP-1.2.14-20 – Divat és
Dizájnipari mikro-, kis- és
középvállalkozások modern
üzleti és termelési
kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása

GINOP-1.2.13-20 – Az egyszer
használatos és egyéb
műanyagtermékek
forgalomba hozatalának
korlátozásával érintett,
valamint az ezeket
helyettesítő termékek
gyártásával foglalkozó
vállalkozások
technológiaváltásának és
kapacitásbővítésének
támogatása

2021. január 5. – 2021. március 4.

*mikro-, kis-, és
középvállalkozások

*min. 5.000.000 Ft – max.
150.000.000 Ft

*az összes
elszámolható
költség max. 70%

*Önállóan nem támogatható tevékenységek :Immateriális javak
beszerzése; Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen;
Információs technológia-fejlesztés; Iparjogvédelmi tanácsadás; Piacra
jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás; Külpiaci
megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató,
termékbemutató; Bérköltség-támogatás igénybevétele;
Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása; Ingatlan bérlés

7 milliárd Ft

*Önállóan támogatható tevékenységek: -Eszközbeszerzés

2021. február 1. – 2021. április 15.

*Mikro-, kis-, és
középvállalkozások

*min. 20.000.000 Ft – max.
400.000.000 Ft

*35-50%

*Önállóan nem támogatható tevékenységek: Technológiai fejlesztést
eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
Infrastrukturális és ingatlan beruházás; Információs technológiafejlesztés; Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési,
hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok
megszerzése; Projektelőkészítés

7 milliárd Ft

*Új épület építése, létesítése
PM Komplex KKV 2020
– Mikro-, kis- és
középvállalkozások
eszközbeszerzésének
támogatása és
telephelyfeltételeinek javítása
Pest megye kedvezményezett
besorolású Ceglédi, Nagykátai,
Nagykőrösi és Szobi járásaiban

*kisléptékű fejlesztésekre:
1,5 – 25 m Ft
2021. február 3.

*Mikro-, kis-, és
középvállalkozások

*Meglévő épületek felújítása, bővítése, átalakítása és korszerűsítése
*10-70%

2,48 milliárd Ft

*Eszközbeszerzés
*nagyléptékű fejlesztésekre:
25-120 m Ft

*Megújuló energiaforrás alkalmazása
*Szolgáltatások költségei
*Önállóan támogatható tevékenységek: -Új eszközök, gépek
beszerzése

GINOP-1.2.12-20
– Élelmiszeripari
középvállalatok komplex
beruházásainak támogatása

GINOP-1.2.11-20 – Magyar
Multi Program IV. – „ZÖLD
NEMZETI BAJNOKOK” –
Energiahatékonysági
fejlesztéseket kiszolgálni
képes mikro-, kis- és
középvállalkozások
technológiafejlesztése és
kapacitásbővítése

2021. február 4. – 2021. március 11.

*Középvállalkozások

*min. 30.000.000 Ft – max.
500.000.000 Ft

*35-60%

*Önállóan nem támogatható tevékenységek: Információs technológiafejlesztés; gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
immateriális javak beszerzése; ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt
telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés; Tanácsadási
szolgáltatások igénybevétele
* Önállóan támogatható tevékenységek: Új eszközök, gépek
beszerzése

Előreláthatólag januárban
újranyílik

*Mikro-, kis- és
középvállalkozások

*min. 20 millió Ft- max. 400
millió Ft

*az összes
elszámolható
költség 35-50%-a

1. szakasz: 2021. március 1-16.

*Önállóan nem támogatható tevékenységek: Technológiai fejlesztést
eredményező gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések;
Infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében kizárólag
bővítés, átalakítás, korszerűsítés; Információs technológia-fejlesztés;
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése;
Projektelőkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési
beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele

2.szakasz: 2021. június 15-30.
VINOP-1.2.1-21 – A mikro-, 3. szakasz: 2021. szeptember 30 –
kis- és középvállalkozások
október 15.
modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása

*Mikro-, kis- és
középvállalkozások

*min. 10 millió Ft –
max. 629,3 millió Ft

200 milliárd Ft

*Infrastrukturális és ingatlan beruházás

1. szakaszban:
70 milliárd Ft

*Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele

2. szakaszban:
50 milliárd Ft

2021. január 28.

Támogatás formája: *Képzési szolgáltatások igénybevétele

Visszatérítendő, és *Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
adott feltételek
mentén vissza nem
térítendővé alakuló *Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
támogatás
*Projekt-előkészítés

4. szakasz: 2022. február 1-15.

Mikro-, kis-, és
középvállalkozások

min. 2,5 millió Ft - max. 500
millió Ft

max 50%

*Önállóan támogatható tevékenységek : Önállóan támogatható
tevékenységek: gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata,
optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése,
termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló
(informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához
kapcsolódó tanácsadás, tudományos, technológiai, üzleti és egyéb,
vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és
beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy
szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve
dokumentálása céljából

*Önállóan nem támogatható tevékenységek: Technológiai fejlesztést
vagy szolgáltatásfejlesztést eredményező új eszközök beszerzése,
technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések (a projekt összköltségének legfeljebb 10%-át érheti
el), információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének
legfeljebb 50%-át érheti el)

2021 első negyedévében további KKV-kat támogató felhívások megjelenése várható

7,3 milliárd Ft

*Technológiafejlesztés
*min. 30% – max.
70%

GINOP-1.2.7-20 – Magyar
Multi Program III. - A kiemelt
növekedési potenciállal bíró
kis -és középvállalkozások
komplex fejlesztéseinek
támogatása

5,149 milliárd Ft

3. szakaszban:
40 milliárd Ft

4. szakaszban:
40 milliárd Ft

12 milliárd Ft

