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állapot Tervezet Tervezet Tervezet Tervezet Megnyílt Megnyílt Megnyílt Megnyílt

név

A mikro-, kis- és középvállalkozások 

modern üzleti és termelési kihívásokhoz 

való alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása

Vállalati Digitális megoldások, 

szolgáltatások bevezetésének célzott 

támogatása

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs 

tevékenységek ösztönzése

Terménytárolók, szárítók és tisztítók 

fejlesztésének támogatása

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság 

növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

támogatása

Élelmiszeripari Beszállító-fejlesztési Program 

(ÉLIP BFP) 

Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program 

(NBT)

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem 

alapján vissza nem térítendő támogatást 

kaphatnak.

előminősítés határideje

Koordinátor szervezetek regisztrációja: 

2020.12.15. – 2021.02.28.

Beszállítók regisztrációja: 2021.01.11. – 

20201.02.28.

benyújtás határideje

 2021.06.15-30.

2021.09.30 - 2021.10.15. 

2022.02.01-15.

2021.

1. szakasz: 2021.03.01. - 2021.04.30. 

2. szakasz 2021.09.01. - 2021.10.29.

3. szakasz 2022.01.17. - 2022.03.02.

1. szakasz: 2021.08.02. - 2021.08.15. 

2. szakasz 2021.08.16. - 2021.08.29.

3. szakasz 2021.08.30. - 2021.09.12.

4. szakasz: 2021.09.13.-2021.09.26.

6. szakasz: 2021.06.15. 10:00-tól 2021.06.30. 10:00 2021.03.09-től 2021.07.31-ig 2020.10.15-től

támogatás összege 10 millió Ft – 629,3 millió Ft 1 millió Ft - 20 millió Ft 50 millió Ft - 1000 millió Ft 100 millió Ft – 1 mrd Ft 1,6 millió Ft - 100 millió Ft

min. 100 millió Ft, amiből a támogatás 50 millió 

Ft, mikro- és kisV: 500 millió Ft, közép és nagyV: 

2000 millió Ft

min. 100 millió Ft, de max.a keretösszeg: 25mrd 

Ft erejéig

foglalkoztatót terhelő bérktg (bruttó bér + 

szocho) 50%-a, de teljes munkaidős 

foglakoztatás esetén max. 100 ezer Ft/hó

támogatás előlege legfeljebb 100%, de max. 629,3 millió Ft legfeljebb 100%, de max. 20 millió Ft legfeljebb 50%, de max. 500 millió Ft legfeljebb 50%, de max. 500 millió Ft legfeljebb 25%, de max. 25 millió Ft legfeljebb 100%, de max. 2000 millió Ft legfeljebb 50% nincs

visszatérítendő/vissza nem térítendő
visszatérítendő, de adott  feltételekkel 

vissza nem térítendővé alakul!
vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő

mértéke összktsg maximum 70%-a összktsg maximum 50%-a összktsg maximum 50%-a összktsg maximum 60%-a összktsg maximum 55%-a összktsg maximum 50%-a összktsg maximum 50%-a összktsg maximum 50%-a, vagy max. 100e Ft/hó

elszámolható tételek
tanácsadás, képzés, IT termékek, 

technológia, ingatlan, megújuló energia

tanácsadás, képzés, IT termékek, 

technológia

kutatás, fejlesztés, forgóeszköz, ingatlan, 

rezsi

terményszárító, tisztító és tároló 

létesítése, felújítása; anyagmozgatók 

,porleválasztók, tárolási technológia gépei, 

előtároló, fogadógarat, terményhőmérők, 

szenzorok; szalag, szárító, tisztító, tároló 

felújítása és építése; min.bizt. vizsgálatra 

alkalmas gépek beszerzése; hídmérleg 

felújítása és létesítése; rakodógépek, 

targoncák beszerzése

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság 

növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

támogatása

forgóeszköz, technológia, IT termékek, 

tanácsadás, képzés, ingatlan, rezsi, megújuló 

energia

eszközbeszerzés, ahhoz kapcsolódó szállítás, 

üzembe helyezés, betanítás, kiegészítő 

szerszámok és berendezések, infrastruktúrális 

beruházás, ingatlan építés vagy fejlesztés, 

hardware, szoftver beszerzés, gyártási know-

how, kapcsolódó minőség-, környezet- és egyéb 

irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 

szabványok

bérktg, ha a foglalkoztatott állami 

foglalkoztatási szervnél regisztrált 

programrésztvevő, 25 év alatti álláskereső vagy 

alacsony iskolai végzettségű álláskereső

kérelmek várható száma 1000-3000 db 200-3700 db 100-150 db 556-3475 db

támogatható TEÁOR TEÁOR 10 és 11 TEÁOR 10 és 11 TEÁOR 10 és 11

árbevétel min.50%-a kell, hogy Mg 

tevékenységből származzon (nem 

főtevékenységű él.ip.feldolgozók)

TEÁOR 10 és 11, kivétel: Annex 1!
10 és 11 TEÁOR főcsoportba és bármely 

alcsoportjába tartozók
TEÁOR 10 és 11 minden TEÁOR

kizárt TEÁOR TEÁOR 1200, vagy 50%-a Mg-i tev kör TEÁOR 1200, vagy 50%-a Mg-i tev kör Mg-i tev kör és mg-i feldolgozás
korábban ugyanezen a pályázaton indult 

cégek
TEÁOR 1200 és 0322  vagy 50%-a Mg-i tev kör kivéve a 109-es alcsoportot Mg-i tev kör nincs

igénylők köre mikro, és KKV mikro, és KKV mikro, KKV és nagyvállalat mikro, KKV és nagyvállalat mikro, és KKV mikro, KKV és nagyvállalat Közepes (min.150fő foglalkoztatott) és nagyvállalat mikro, KKV és nagyvállalat

cégforma

Kft., Rt., Kkt., Bt., Külf. Vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, Egyéni cég, 

Egyéni vállalkozás

Kft., Rt., Kkt., Bt., Egyéni cég, Egyéni 

vállalkozás, Szövetkezet

Kft., Rt., Kkt., Bt., Külf. Vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, Kp.-i ktsgvetési 

szerv, Köztestületi ktsgvetési szerv, 

Nonprofit Kft., Nonprofit Rt., Egyéb 

nonprofit szervezet

Mg termelő-cégformától függetlenül-

legalább 6000 euro STÉ üzemmérettel, 

ŐCSG, CSMT, TÉSZ, TCS, Szoc. Szöv, 

+konzorcium (pontozásnál előnyt jelent a 

TCS, TÉSZ tagság)

Kft., Rt., Kkt., Bt., Külf. Vállalkozás magyarországi 

fióktelepe, Egyéni cég, Egyéni vállalkozás, Nonprofit 

cég

Kft., Rt., Kkt., Bt., Szoc. Szöv., Külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, Nonprofit Kft., 

Nonprofit Rt., Nonprofit Kkt., Nonprofit Bt., 

Egyéni cég, Egyéni vállalkozó

Kft., Rt., Kkt., Bt., Szoc. Szöv., Külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, Nonprofit Kft., 

Nonprofit Rt., Nonprofit Kkt., Nonprofit Bt.

Kft., Rt., Kkt., Bt., Szoc. Szöv., Külföldi vállalkozás 

magyarországi fióktelepe, Nonprofit Kft., 

Nonprofit Rt., Nonprofit Kkt., Nonprofit Bt., 

Egyéni cég, Egyéni vállalkozó

területi korlát nem támogatható Budapest! nem támogatható Budapest! nem támogatható Budapest!

nincs, de KMR: max. 40%, nem KMR 50%, 

fiatal gazdáknak 60%, konzorciumnak 70% 

intenzitás!

nem támogatható a Közép-magyarországi régió! nincs, de KMR: max. 30% intenzitás!nincs, de KMR régióban kizárólag csekély összegű vagy induló vállalkozásnak adható nincs

link

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-

egyeztetsen-a-vinop-121-21-a-mikro-kis-s-

kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-

kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-

fejlesztsek-tmogatsa-cm-felhvs-tervezete

https://abas-erp.com/hu/news/vinop-141-

21-vallalati-digitalis-megoldasok-

szolgaltatasok-bevezetesenek-celzott-

tamogatasa?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIs

AKsnTxMVFojt79x_4HGh7bgzvwndZ2CVFGr

X3UlWMJta24HvB_zidnPz1lgaAtWuEALw_

wcB

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-

egyeztetsen-a-vinop-212-21-vllalati-

kutatsi-fejlesztsi-s-innovcis-tevkenysgek-

sztnzse-cm-felhvs-tervezete-

https://www.palyazat.gov.hu/trsadalmi-

egyeztetsen-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-

fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-

kdszm-felhvs-tervezete

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-414-19-megjul-

energia-hasznlatt-energiahatkonysg-nvelst-clz-

pletenergetikai-fejlesztsek-tmogatsa-1#

https://ifka.hu/hu/article/930

https://kormany.hu/publicapi/document-

library/nagyvallalati-beruhazasi-tamogatasi-

program/download

https://nfsz.munka.hu/cikk/1268/Vallalkozasok_

munkaero_tamogatasa


