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A Felhívás célja 

A Felhívás célja a megjelölt iparágakban fejleszteni kívánó, valamint az együttműködő / hálózatosodó hazai 

KKV-k kapacitásainak bővítése és technológiai modernizációjának támogatása, amely során korszerű ter-

mék előállítási képességek megteremtésének és bővítésének céljából lehetőség nyílik a modern eszköz- 

és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői szá-

mára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására. 

Támogatástartalom 

▪ Az elszámolható összköltség legfeljebb 

300.000.000 Ft.  

▪ A visszatérítendő támogatás összege: 

5.000.000 Ft – 40.000.000 Ft. 

Támogatás intenzitása 

A támogatás maximális mértéke az összes el-

számolható költség 70%-a, de legfeljebb 

▪ az É-Magyarország, az É-Alföld, a D-Alföld és 

a D-Dunántúl régiókban 50%; 

▪ a Közép-Dunántúl régióban 35%; 

▪ a Nyugat-Dunántúl régióban 25%. 

A területi besorolásonként meghatározott tá-

mogatási intenzitások a nagyberuházások ki-

vételével növelhetők: 

▪ a mikro / kisvállalkozások esetében 20%-al; 

▪  a középvállalkozások esetében 10%-al. 

Támogatás jellege 

A záró pénzügyi elszámolás jóváhagyásakor 

az irányító hatóság a támogatói okiratban rög-

zített végrehajtási feltételek teljesülésének fi-

gyelembevételével meghatározza a visszatérí-

téssel érintett támogatás arányát. 

Rendelkezésre álló forrás 

2 000 000 000 Ft. 

Támogatási kérelmek várható száma 

50 – 400 db. 

Területi korlátozások 

Nem támogatható a Közép-magyarországi ré-

gió területén megvalósuló fejlesztés. 

Támogatási időszak 

A projekt megvalósítására a Támogatói Okirat 

hatályba lépését követően legfeljebb 12 hó-

nap áll rendelkezésre. 

A záró pénzügyi elszámolás benyújtásának 

határideje a fizikai befejezést követő 90 nap, 

de legkésőbb 2021. július 30. a két időpont kö-

zül a korábbi az irányadó. 

Benyújtási határidő 

2019. november 21. - 2020. február 13.  

Előleg 

A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és kö-

zépvállalkozás esetén a megítélt visszatérí-

tendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 40 mil-

lió Ft. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 

A Felhívás keretében biztosítéknyújtási köte-

lezettség nem írható elő. 

Önerő biztosításának szempontjai 

Legalább a projekt összköltségének az igé-

nyelt támogatási összeggel csökkentett részét 

kitevő önerővel kell rendelkezni. Az önerő sa-

ját forrásból és az államháztartás alrendsze-

reiből származó egyéb támogatásból állhat. 

Regionális beruházási támogatás esetén leg-

alább a projekt elszámolható összköltségének 

25%-át kitevő igazolt saját forrással kell ren-

delkezni. 

Támogatást igénylők köre 

A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal 

vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzet-

közi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik. Támogatási 

kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek: 

a.) 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdono-

son keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább 3 lezárt, teljes üzleti évvel; 

b.) 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdono-

son keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kére-

lem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év mindegyikében minimum 1 fő volt; 

c.) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkeze-

tek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókte-

leppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,  

d.) a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszá-

moló szerinti árbevételének összege meghaladja a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében 

rögzített projektjének az elszámolható összköltségét.  

e.) amelyek akkreditált klaszter tagsággal, vagy az alábbi TEÁOR szám szerinti főtevékenységgel 

rendelkeznek, mely egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is:  

- TEÁOR 26 (Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása)  

- TEÁOR 27 (Villamos berendezés gyártása)  

- TEÁOR 28 (Gép, gépi berendezés gyártása)  

- TEÁOR 3250 (Orvosi eszköz gyártása)  

Akkreditált klaszter tagságnak számít, ha a támogatást igénylő vállalkozás 2019. augusztus 15. előtti dá-

tummal rendelkezik AK tagsággal. Az AK tagságot legalább a projekt megvalósítási időszakának végéig 

fenntartani szükséges. 

A kritériumok mindegyikének meg kell felelni. A jogosultsági-, tartalmi értékelési-, eredményesség mérési 

szempontok vizsgálatakor figyelembe vehetők az 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos 

vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE JOGI FORMA SZERINT 

▪ kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

▪ egyéni cégek,  

▪ szövetkezetek.  

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE GAZDASÁGI FORMAKÓD SZERINT 

113 Korlátolt felelősségű társaság, 114 Részvénytársaság, 116 Közkereseti társaság, 117 Betéti társaság, 

121 Szociális szövetkezet, 122 Takarék- és hitelszövetkezet, 123 Iskola szövetkezet, 124 Agrárgazdasági 

szövetkezet, 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet, 129 Egyéb szövetkezet, 141 Európai részvény-

társaság (SE), 142 Európai szövetkezet (SCE), 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 228 Egyéni 

cég. 
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Mérföldkövek tervezése 

A projekt megvalósítása során egy mérföldkő 

tervezhető. A mérföldkövet a projekt fizikai 

befejezésének időpontjára szükséges ter-

vezni. 

 

Indikátorok, szakpolitikai mutatók 

▪ Támogatásban részesülő vállalkozások 

száma  

▪ A kkv-k nettó árbevétele  

Esélyegyenlőség és környezetvédelmi 

szempontok érvényesítése 

A projektben létrehozott eredményeknek 

meg kell felelniük az alábbi elvárásoknak is: 

▪ Az európai uniós forrásból támogatott pro-

jektek kedvezményezettje köteles a pro-

jektre vonatkozó környezetvédelmi és 

esélyegyenlőségi jogszabályokat betartani, 

a projekt által érintett területen a védett 

természeti és kulturális értékeket meg-

őrizni, a fennálló vagy a beruházás során 

keletkezett környezeti kárt és az esély-

egyenlőség szempontjából jogszabályba 

ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a 

projekt megvalósítása során megszüntetni. 

▪ A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános ese-

ményeken, kommunikációjában és viselke-

désében a támogatást igénylő esélytuda-

tosságot fejez ki: nem közvetít szegregá-

ciót, csökkenti a csoportokra vonatkozó 

meglévő előítéleteket. 

Nyilvánosság 

kedvezményezett a projekt megvalósítása so-

rán köteles a hatályos jogszabályokban meg-

határozott tájékoztatási és nyilvánossági kö-

telezettségeknek eleget tenni, a projektről és 

a támogatásról az ott meghatározott módon 

és tartalommal információt nyújtani. 

Az ezzel kapcsolatos követelményeket a 

www.szechenyi2020.hu oldalról letölthető 

„Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoz-

tatási kötelezettségei” c. útmutató és az Arcu-

lati Kézikönyv tartalmazza. 

Fenntartási kötelezettség 

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. 

- t 

d

o

k

u

m

e

n

t

u

m

(

o

k

) 

e

s

e

t

é

b

e

n

. 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

n.) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, amely  

▪ egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy  

▪ egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel 

történő bővítését (diverzifikáció), vagy  

▪ egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi 

(modernizáció)  

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

o.) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcso-

lódó információs technológia-fejlesztés  

p.) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcso-

lódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések  

A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÁZALÉKOS KORLÁTOK 

▪ Az a) pontban meghatározott tevékenységhez kapcsolódó költségeknek legalább a projekt összköltsé-

gének 50%-át el kell érniük; 

▪ Az információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó új szoftver beszerzése és kapcsolódó költségeik 

legfeljebb a projekt összköltségének 40%-át érhetik el; 

▪  az új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcso-

lódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésekhez kapcsolódó költségek legfeljebb a projekt össz-

költségének 10%-át érhetik el. 

NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

A fenti pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható. 

Műszaki és szakmai elvárások 

a.) Csak a Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti listán feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre. 

b.) Csak a TESZOR listán feltüntetett szoftverek kerülhetnek beszerzésre.  

c.) A költségvetést a piaci árakhoz igazodóan, reálisan és takarékosan kell összeállítani és végrehajtani. 

d.) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alap-

ján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie. A megadott adatok, szakmai-pénzügyi 

leírások bővítésére, kiegészítésére nincs lehetőség.  

e.) A projekt megvalósítási helyszínének a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában alkalmas-

nak kell lennie a támogatási kérelemben jelzett tevékenység végzésére.  

f.) A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie.  

g.) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség.  

h.) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványok-

nak, illetve a magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.  

i.) A beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, ke-

reskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és sza-

vatossági feltételek biztosítása mellett.  

j.) A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című 

dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek.  

k.) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont a támogatási jogviszony ideje alatt, a fenn-

tartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szol-

gáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe 

vagy más használatába, illetve terhelheti meg.  

l.) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem 

nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet.  

m.) A támogatást igénylő hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszer-

ben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a közreműködő 

szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság, az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési 

szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támoga-

tások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, felhívásban, támogatói okiratban, 

támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.  


