
Kedves Partnerek, 
 
Megjelentek a 2021-es év első pályázatai társadalmi egyeztetésen, melyek benyújtása 2021. március 
1-től lehetséges több szakaszban. 
 
A VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című felhívásra szeretném felhívni a figyelmeteket. 
 

Keret 200 milliárd Ft  

 

Támogatás 
összege 

10 millió Ft – 629,3 millió Ft 
Létszám Elszámolható 

projektösszeg/fő 
Maximális projektösszeg 

(támogatás+önerő) 
9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft/fő 99 millió Ft 
49 főig 1-9 főig: 11 millió Ft/fő 

10-49 főig: 5 millió Ft/fő 
299 millió Ft 

249 főig 1-9 főig: 11 millió Ft/fő 
10-49 főig: 5 millió Ft/fő 
50-249 főig: 3 millió Ft /fő 

899 millió Ft 

 

Előleg  A megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a. 

 
   mikrovállalkozás kisvállalkozás középvállalkozás 
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Regionális 
beruházási 

támogatás / 
Képzési 

támogatás / 
Megújuló 
energia 

termeléséhez 
nyújtott 

beruházási 
támogatás / 

Csekély 
összegű 

támogatás 

ÉszakMagyarország, 
Észak-Alföld, Dél-

Alföld, Dél-
Dunántúl 

70% 70% 60% 

KözépDunántúl, 
valamint Pest 
megye azon 
települései, 

amelyek 
szerepelnek a 
felhívás 1. sz. 
mellékletében 

55% 55% 45% 

Nyugat-Dunántúl 45% 45% 35% 
Piliscsaba, 

Pilisjászfalu 40% 40% 30% 

Csekély 
összegű 

támogatás 

Pest megye azon 
települései, 

amelyek nem 
szerepelnek a 
felhívás 1. sz. 
mellékletében 

55% 55% 45% 

 

Ki pályázhat? 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek: 
 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, (teljes) üzleti évvel 
 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
évben 3 fő volt,  

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés, de 



budapesti székhelyű cég vidéki telephelye igényelhet támogatást!!! 
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát 
legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. 

 

Támogatható 
tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
tevékenységek:  

 Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, 
valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a 
technológiai kapacitások bővítését  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal 

kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás (max .70%)  
 Tanácsadási szolgáltatások (20%, de max. 50 millió Ft)  
 Képzés (20%, de max. 20 millió Ft) 
 Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele (max. 10 millió Ft 

értékben). 
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

(max. 50%) 
 Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos 

építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (max. 5%) 
 

Kizáró okok 

 saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év évben negatív volt; 

 az igényelt támogatás nem lehet több, mint a legutolsó lezárt, 
teljes üzleti év árbevétel összege; 

 fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 
24.10, 30.11-12 és 33.11- 20 kód szerinti tevékenységekkel 
kapcsolatos beruházásokra irányul; 

 amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül. 
 

Biztosíték  Biztosítéknyújtási kötelezettség nincs! 

 

Támogatás 
formája 

Feltételesen vissza térítendő állami támogatás! 

 
Projekt 
megvalósítási ideje 

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően max. 24 hónap.  

 

Beadási határidő 

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 mikrovállalkozások vagy azok a kis- és 
középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a 
felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának 
minősülő településen valósítják meg. 

 


