
 

kód VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 VP2-4.1.7-21 Vállalkozások munkaerő támogatása Verenyképesség-növelő Támogatási Program (VNT-3)

állapot Megnyílt Megnyílt Megnyílt Megnyílt

név Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése
Terménytárolók, szárítók és tisztítók 

fejlesztésének támogatása

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként 

eljáró járási hivatalhoz benyújtott kérelem 

alapján vissza nem térítendő támogatást 

kaphatnak.

Verenyképesség-növelő Támogatási Program (VNT-3)

előminősítés határideje

benyújtás határideje

1. szakasz: 2021.08.18. – 2021.08.31.

2. szakasz: 2021.09.01. – 2021.09.14.

3. szakasz: 2021.09.15. – 2021.09.28.

4. szakasz: 2021.09.29. - 2021.10.12.

5. szakasz: 2022.01.12. - 2022.01.25.

6. szakasz: 2022.01.26. - 2022.02.08.

1. szakasz: 2021.08.02. - 2021.08.16. 

2. szakasz 2021.08.17. - 2021.08.30.

3. szakasz 2021.08.31. - 2021.09.13.

4. szakasz: 2021.09.14.-2021.09.27.

2021.06.01-től 2022.12.31-ig

támogatás összege 100 millió Ft - 5 mrd Ft 50 millió Ft – 1 mrd Ft

foglalkoztatót terhelő bérktg (bruttó bér + 

szocho) 50%-a, de teljes munkaidős 

foglakoztatás esetén max. 100 ezer Ft/hó

max. 1,8 millió euro/651 millió Ft

támogatás előlege legfeljebb 50%, de max. 2.5 mrd Ft legfeljebb 50%, de max. 500 millió Ft nincs 100%

visszatérítendő/vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő vissza nem térítendő

mértéke

összktsg maximum 50%-a, de Non-Annex 

esetében ennél kevesebb, régiónként 

változó

összktsg maximum 60%-a összktsg maximum 50%-a, vagy max. 100e Ft/hó
összktsg max. 33%-a a keleti országrészben, 20%-a a 

többi régióban

elszámolható tételek

eszköz, gép, technológia beszerzés, 

anyagmozgatás, raktározás, csomagolás 

eszközei, áruszállításhoz használható 

járművek, fűtési/hűtési energiaigény, 

használati melegvíz igény, villamos energia 

igény részbeni vagy teljes kielégítése 

megújuló energiaforrásból, hőtechnikai 

adottságok javítása, hőveszteségének 

csökkentése, fűtési, hűtési és használati 

melegvíz rendszereinek korszerűsítése, kül- 

és beltéri világítási rendszerek 

korszerűsítése

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

bérktg, ha a foglalkoztatott állami 

foglalkoztatási szervnél regisztrált 

programrésztvevő, 25 év alatti álláskereső vagy 

alacsony iskolai végzettségű álláskereső

eszköz, licenc, know-how és gép, illetve telek (összköltség 

max. 25%-ig) és ingatlan (összköltség max. 75%-ig) 

beszerzése

kérelmek várható száma 400 - 500 db 100-150 db

támogatható TEÁOR TEÁOR 10 és 11

árbevétel min.50%-a kell, hogy Mg 

tevékenységből származzon (nem 

főtevékenységű él.ip.feldolgozók)

minden TEÁOR

10.4 Növényi, állati olaj gyártása, 10.6 Malomipari 

termék gyártása, 10.8 Egyéb élelmiszer gyártása, 10.9 

Takarmány gyártása, 11.0 Italgyártás

kizárt TEÁOR TEÁOR 1020 és 109
korábban ugyanezen a pályázaton indult 

cégek
nincs

igénylők köre mikro, KKV és nagyvállalat mikro, KKV és nagyvállalat mikro, KKV és nagyvállalat KKV és nagyvállalat (min.50fő foglalkoztatott)

cégforma

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

vállalkozás magyarországi fióktelepe, 

Nonprofit Kft., Nonprofit Rt., Nonprofit 

Kkt., Nonprofit Bt., Egyéni cég, Egyéni 

vállalkozó, ÖCSG, CSMT

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., 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.

területi korlát
Non-Annex esetében területi korlát, 

intenzitás mértéke 25-40% közt változik!

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

fiatal gazdáknak 60%, konzorciumnak 70% 

intenzitás!

nincs nincs

link

https://www.palyazat.gov.hu/vp3-421-

422-2-21-lelmiszeripari-zemek-komplex-

fejlesztse-1#

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-417-21-

termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-

tmogatsa-1

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

munkaero_tamogatasa

https://hipa.hu/hu_HU/uj-egyedi-dontessel-nyujthato-

versenykepesseg-novelo-tamogatasi-program-kozep-es-

nagyvallalatoknak


