
 

1. oldal 

 
 

PRO INVENTO Kft. 

HUNGÁRIA ÚT 49. 1. EM. 5. 

1192 BUDAPEST, 

INFO@PROINVENTO.HU 

PROINVENTO.HU 

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és 
termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések tá-

mogatása 

 

 

A Felhívás célja 

A felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és 

különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér meg-

teremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében.  

 

Támogatástartalom 
10 – 629,3 millió Forint. 

Támogatás intenzitása 

70%, de legfeljebb a 37/2011. (III.22.) 
korm. rendelet 25. §-a szerinti mértékig, 
mely régiónként és vállalkozási formán-
ként eltérő: 30-70% 
A támogatás vissza nem térítendő támo-
gatássá alakulásának feltétele speciális 
szabályokhoz kötött. 

Rendelkezésre álló forrás 
200 milliárd Ft. 

Támogatási kérelmek várható száma 

1.000 – 3.000 db 

Területi korlátozások 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne 
a támogatást igénylő bejegyzett ma-
gyarországi székhelye, telephelye vagy 
fióktelepe lehet.  
Nem támogathatók a Budapest terüle-
tén megvalósuló fejlesztések. 

Támogatási időszak 
A projekt fizikai befejezésére a projekt 
megkezdését, vagy amennyiben a pro-
jekt a Támogatói Okirat hatályba lépé-
séig nem kezdődött meg, a Támogatói 
Okirat hatályba lépését követően legfel-
jebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

Benyújtási határidő 

2021. március 1. – 2021. március 16. 
2021. június 15. – 2021. június 30. 
2021. szeptember 30. – 2021. október 
15. 
2022. február 1. – 2022. február 15. 

Kiválasztási eljárásrend 
Standard szakaszos kiválasztási eljárás-
rend. 

Előleg 
A kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és 
középvállalkozás kedvezményezett ese-
tén a megítélt visszatérítendő támoga-
tás 100%-a, de legfeljebb 629,3 millió Ft. 

Biztosítéknyújtási kötelezettség 
Nem releváns. 

Önerő biztosításának szempontjai 

A támogatást igénylőnek legalább a pro-
jekt összköltségének az igényelt támo-
gatási összeggel csökkentett részét ki-
tevő önerővel kell rendelkeznie. 
A támogatást igénylőnek regionális be-
ruházási támogatással érintett elszá-
molható összköltség 25%-át kitevő iga-
zolt saját forrással kell rendelkeznie. 

Mérföldkövek tervezése 

Ha a tervezett projekt 1 évnél hosszabb 
legalább 2 mérföldkövet kell tervezni, 
legfeljebb 6 mérföldkő tervezhető. 

Támogatást igénylők köre 

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:  

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtár-

saságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) 

b) melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző leg-

utolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt, 

c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társasá-

gok, 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. 

A támogatást igénylőnek a fenti kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

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

JOGI FORMA SZERINT 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek 

GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 Részvénytársaság 

• 116 Közkereseti társaság 

• 117 Betéti társaság 

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

• 228 Egyéni cég 

• 231 Egyéni vállalkozó 

Indikátorok, szakpolitikai mutatók 

Jelen Felhívás esetében projektszinten nem releváns.  

Nyilvánosság 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tá-

jékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott megha-

tározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel kapcsolatos követelményeket a www.palya-

zat.gov.hu oldalról letölthető „Széchenyi2020 kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” c. útmu-

tató és az Arculati 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. 

Ingatlanra vonatkozó előírások 

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt 

vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem per, - 

és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja, továbbá bérelt vagy lízingelt ingatlan 

esetében a bérleti vagy lízing szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben közokiratba 

vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás kizárólagos joggal nem bizto-

sítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a fenntartási kötele-

zettség idejére. 

Amennyiben a beruházást, illetve fejlesztést osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanon kívánják megva-

lósítani, a támogatási kérelem jogosultságának feltétele a tulajdonostársak között közokiratba vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, és az ahhoz tartozó használati megosz-

tásra vonatkozó vázrajz rendelkezésre állása. A per,- és igénymentesség követelményének az osztatlan 

közös tulajdon azon tulajdoni hányada vonatkozásában kell teljesülnie, amely a beruházás (fejlesztés) 

helyszíne. 
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A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK  

Jelen felhívás esetében nem releváns. 

 

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővíté-

sét 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át 

érheti el). 

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen 

átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett 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 leg-

feljebb 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). 

 

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó a 3.1.2.1. 

a) pontban foglalt tevékenység. 

 

MEGVALÓSÍTÁSI HELYSZÍN MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEI 

a) Eszközbeszerzés: helyhez kötött eszközök (gépek, berendezések). A megvalósítási helyszín alkalmas, ha: 

- a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított 

- az eszközök elhelyezéséhez általában fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség biztosított (üzemcsarnok, műhely szükséges) 

- a helyiség kialakítása (méretek, padozat teherbírása) és infrastruktúra ellátottsága (elektromos áram, víz, gáz ellátás, szükség szerint technológiai 

infrastruktúra, biztonsági infrastruktúra; ú.m. tűzi víz és tűz- és füstjelző berendezés), az ott dolgozók számára kialakított kommunális helyiségek-

kel, alkalmas kell, hogy legyen a beszerzett eszközzel végzendő tevékenységhez. 

b) Eszközbeszerzés: mobil eszközök. A megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas, ha: 

- közútról történő megközelítés lehetőségét, 

- gépek ki/bejárásának lehetőségét, 

- gépek tárolására alkalmas teret (terepet), valamennyi, a projekt keretében beszerzett mobil berendezés egyszerre történő tárolása esetén is 

(sármentesített felület), 

- gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi), 

- tűzvédelmet. 

Egyéb esetben, a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az eszközök ki/beszállításának lehetőségét, biztonságos elhelyezését/raktározását a 

tároló helyiségekben.  

c) Eszközbeszerzés: IKT eszközök 

- IKT eszközök beszerzése esetén a megvalósítási helyszínnel kapcsolatos, az eszközök üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges műszaki 

elvárások csak abban az esetben érvényesek, amennyiben az eszközök üzemeltetésének helyszíne egybe esik a projekt megvalósítási helyszín-

ével. 

- A támogatásból beszerzett IKT eszközök üzemeltetése, működtetése a megvalósítás helyszínén kívül is történhet, és nem releváns, hogy a 

támogatott eszközzel nyújtott szolgáltatás hol érhető el. Ilyen esetekben az üzemeltetés helyszínével, és nem a megvalósítás helyszínével kap-

csolatban támaszthatók az eszközök üzemeltetéséhez, tárolásához előírt, a megvalósítás helyszínére vonatkozó műszaki követelmények. 

d) Képzés 

- Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, abban az esetben 

lehet más, kevésbé fejlett régióban lévő, a képző által biztosított vagy bérelt helyszín. Amennyiben a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe nem alkalmas a képzés megtartására, ennek okát szükséges bemutatni. 

- Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló képzés. 

- A képzésbe bevonásra kerülő munkavállaló munkaszerződésben rögzített munkavégzési helyszínének meg kell egyeznie a megvalósítási 

helyszínnel.  
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LEGFŐBB MŰSZAKI SZAKMAI ELVÁRÁSOK  

a) A Felhívás 2. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a 
listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése ese-
tén az előírt követelményeket a Felhívás 7. sz. szakmai melléklete tartalmazza. 

b) A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, 
valamint az átlagos piaci árnak történő megfelelést a Támogatói Okirat hatályba lépését követően is biztosítani kell, továbbá a projektnek meg kell 
felelnie a reális és takarékos költségvetés előírásának az esetleges géptípus-változás, szállító-váltás és költségszerkezet-módosítás esetén is. 

c) A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki 
kell töltenie. A támogatást igénylő által a támogatási kérelem kitöltése során megadott adatok, szakmai-pénzügyi leírások bővítésére, kiegészítésére 
nincs lehetőség. 

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

e) Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figye-

lembe. 

f) A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendele-
teknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak. 

g) A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő 
szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett.  

Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet be-

szerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. 
disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról készült képernyőkép, amely igazolja a szállító 
forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezet-
hető); amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó 
dokumentumot csatolni Egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek beszerzése viszonteladóktól is történhet, valamint nem szük-
séges a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot benyújtani. 

h) A projektnek meg kell felelnie a Felhívásban, a Felhívás szakmai mellékleteiben illetve az ÁÚF című dokumentumban foglalt egyéb feltételeknek, 
illetve a honlapon közzétett szerződéses mellékleteknek, tájékoztatóknak. 

i) A Kedvezményezett a beruházással létrehozott vagyont – amennyiben az a Kedvezményezett tulajdonába, illetve vagyonkezelésébe kerül – a támoga-

tási jogviszony ideje alatt, a fenntartási időszak végéig kizárólag a Támogató előzetes jóváhagyásával, a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb 
kötelezettségek átvállalása, átruházása mellett idegenítheti el, adhatja bérbe vagy más használatába, illetve terhelheti meg. A Támogató a jóváhagyás 
feltételeként kikötheti, hogy a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében a beruházással létrehozott vagyon elidegenítése esetén az új tulaj-
donos a Kedvezményezett helyébe lépjen be, vagy a kötelezettségek átvállalásáról egyoldalú nyilatkozatot tegyen. 

j) Ha a projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a támogatási kérelem nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért 
elutasításra kerülhet. 

Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például: 

• ha a támogatást igénylő, illetve a szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn, 
• a támogatást igénylő által a projekt keretében elszámolni tervezett tanácsadási szolgáltatás a támogatási kérelem benyújtását  megelőzően 

felmerült vagy jövőbeli pályázatírói tevékenységhez kapcsolódik, 
• a megvalósítási helyszín nem alkalmas, vagy a projekt keretében támogatott ingatlan beruházás révén sem tehető alkalmassá a támogatási 

kérelemben jelzett tevékenység végzésére, 
• a támogatást igénylő, illetve a szállító szakmai kompetenciái, gazdálkodási vagy tárgyi erőforrásai nem alkalmasak a projekt megvalósítására, 

illetve a beszerzési, szolgáltatási igény teljesítésére, 
• a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, 

vagy tagi kölcsön révén biztosított, 
• a szállító vezető tisztségviselője vagy tulajdonosa/tagja Magyarországon eltiltás hatálya alatt álló személy, 
• a támogatást igénylő, illetve a szállító cégkivonatába büntetőjogi intézkedés került bejegyzésre, 
• pénzügyi teljesítés több kisösszegű részátutalás révén, vagy nagy összegű készpénzes kiegyenlítés révén történik. 
• A támogatást igénylővel, tulajdonosával, vezető tisztségviselőjével vagy a projektvezetővel szemben olyan körülmény merül fel, amely veszé-

lyezteti a projekt eredményes megvalósítását vagy szabályszerű lebonyolítását, beleértve a Támogatói Okiratban foglalt kötelezettségek telje-
sítését is. 

k) A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, amelyre a 
támogatást igénylő a fejlesztést alapozza. 

l) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az adatlapon 
szükséges bemutatnia, hogy a tulajdonostársak hozzájárulása, a megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról, a bérbeadó 
hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizo-
nyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, valamint az építési tervdokumentáció rendelkezésre áll. 

m) A felhívás 3.1.2.2. c) Tanácsadás pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárások részletei a Felhívás 13-18. oldalán találhatóak. 

n) A felhívás 3.1.2.2 d) Képzés pontja szerinti támogatható tevékenységre vonatkozó elvárásokok részletei a Felhívás 18-19. oldalán találhatóak. 

o) A felhívás 3.1.2.2. b) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg a Felhívás 19-20. oldalán részletezett fajla-
gos költségeket.  

p) A felhívás 3.1.2.2. f) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg a Felhívás 20-21. oldalán részletezett fajla-

gos költségeket. 

q) A felhívás 3.1.2.2. e) pontja szerinti támogatható üzleti felhőszolgáltatások elszámolható költsége nem haladhatja meg a Felhívás 21. oldalán részle-
tezett fajlagos költségeket. 

r) A felhívás 3.1.2.2. g) pontja szerinti támogatható tevékenység elszámolható költsége nem haladhatja meg a Felhívás 21-22. oldalán részletezett fajla-
gos költségeket. 


