
Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 

GINOP 1.2.1-15 

(társadalmi egyeztetésen) 

 

Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, átlagos 

statisztikai állományi létszáma min. 1 fő. 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése 

 Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és/vagy a raktározáshoz és/vagy a 

csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése 

 Az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 Információs technológia-fejlesztés, kizárólag az új termelő berendezéshez kapcsolódó új 

informatikai eszközök és szoftverek 

 Az új termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzések 

 Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására 

kerül sor: 

o a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő eszközök beszerzése 

o a termelő létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű 

személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan 

beruházás és átalakítás 

o az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés 

 

Támogatás: 

Minimum 50.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft. 

Támogatás mértéke 25-50% 

 

Beküldési határidő: 

2015. július 9-től 2017. július 10-ig lehetséges.  



Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak 

támogatása 

GINOP 1.2.2-15 

(társadalmi egyeztetésen) 

 

Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (1. 

számú melléklet függvényében nem szükséges), átlagos statisztikai állományi létszáma min. 1 fő (1. 

számú melléklet függvényében nem szükséges). 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Új eszköz beszerzése  

 Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új 

eszköz beszerzése 

 Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új 

informatikai eszközök és szoftverek 

 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés 

 Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések 

 Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására 

kerül sor: 

o A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése 

o A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek 

munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és 

átalakítás 

o Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés 

 

Támogatás: 

Minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft. Az egy teljes, lezárt üzleti évvel nem rendelkező 

vállalkozások esetén az igényelhető támogatás összege legfeljebb 10.000.000 Ft lehet.  

Támogatás intenzitása 35-50% 

 

Beküldési határidő: 

2015. július 09-től 2017. július 10-ig lehetséges. 

  



Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú 

online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

(társadalmi egyeztetésen) 

 

Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, átlagos 

statisztikai állományi létszáma min. 2 fő. Amelyek kevésbé fejlettnek minősülő régióban székhellyel, 

fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat 

alkalmaznak. 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy 

in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás 

bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése). 

o Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó 

rendszer/megoldás  

o Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer  

o RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer  

 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 

terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).  

o Online (elektronikus) fizetési megoldás  

o Szolgáltatásmenedzsment  

 Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi 

funkcionális területekre vonatkoznak: 

o Vállalati CRM, értékesítés terület;  

o Gyártási terület;  

o Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;  

o Kontrolling és döntéstámogatás;  

o Beszerzési, logisztikai terület;  

o Táv- és csoportmunka támogatás;  

o Pénzügyi, számviteli terület;  

o Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)  

o Internetes megjelenés (Vállalati portál);  

o Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);  

o Elektronikus iratkezelési megoldás;  

o Tudásmenedzsment specializált megoldás;  

 

Támogatás: 

Minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet. 

 Helyben telepített saját szoftver célterület: maximális támogatás 16 millió Ft. 

 A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület: maximális támogatás 8 millió Ft. 



 A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak 

akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 

A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 40%-a, egyéb támogatást igénylő esetében 

35%-a lehet. 

 

Beküldési határidő: 

2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.  



Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések 

támogatása kombinált hiteltermékkel 

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 

(társadalmi egyeztetésen) 

 

Pályázók köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, átlagos 

statisztikai állományi létszáma min. 1 fő. 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése  

 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése  

 Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása  

 Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, 

vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre  

 Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 

fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából  

 Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület 

fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából  

 Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-

termelésre és/vagy fűtésrásegítésre  

 

Támogatás: 

Vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 

Visszatérítendő támogatás összege: minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft. 

Támogatási intenzitás 45% 

 

Beküldési határidő: 

2016. november 15-től 2018. november 15-ig lehetséges.  

  



Kertészet korszerűsítése – gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő 

gombaházak - hűtőházak korszerűsítése 

VP5-4.1.3.4-16 

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő, Termelői csoport és termelői szervezet 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése 

o új építésű hűtőházak, hűtőtárolók létesítése  

o új gombatermesztő létesítmények építése,  

o új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése,  

o telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 

kiszolgáló helyiségek, hűtőtó építése, közművek kiépítése)  

 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek  

 Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében 

megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása  

 

Támogatás: 

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft. 

Támogatási intenzitás 40-60% 

 

Beküldési határidő: 

2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig van lehetőség. 

  



Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása 

VP3-4.2.2-16 

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő, Termelői csoport és termelői szervezet, mikro- és kisvállalkozás 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzése, építéssel járó fejlesztési 

beruházások  

o Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, 

bor-, pezsgő- ,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez 

kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, 

hatékonyabb berendezésre való váltása 

o A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen 

belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz 

és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése 

o A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése 

 borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot 

célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést 

egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő 

technológiák  

 

Támogatás: 

Maximum 200 millió Ft. 

Támogatási intenzitás 40-50% 

 

Beküldési határidő: 

2016. szeptember 12. napjától 2018. szeptember 11. napjáig van lehetőség. 

  



A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése 

VP2-4.1.4-16 

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő, Termelői csoport és termelői szervezet 

 

Támogatható tevékenységek: 

 Öntözőberendezések vízellátását biztosító vízvisszatartás létesítményeinek támogatása 

fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének 

támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, 

hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen  

 Természetes szűrőmezők kialakítása a keletkezett felesleges és a gazdálkodás 

szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentése, majd 

befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából  

 Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítása  

 Meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása, valamint öntözési 

infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak fejlesztése, rekonstrukciója  

 Új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása  

 Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása  

 

Támogatás: 

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft. 

Támogatási intenzitás 40-60% 

 

Beküldési határidő: 

2016. augusztus 1. napjától 2018. augusztus 1. napjáig van lehetőség. 

  



Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság 

elősegítése a feldolgozásban 

VP3-4.2.1-15 

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő, mikro- és kisvállalkozás 

 

Támogatható tevékenységek: 

 A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést 

célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése 

érdekében.  

o Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek 

és kapacitások kialakítása;  

o Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó 

új eszköz beszerzése;  

o A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati 

infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és 

szoftverek beszerzése;  

o A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.  

 Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő 

feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság 

javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.  

o Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének 

csökkentése  

o Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek 

korszerűsítése  

o Világítási rendszerek korszerűsítése  

o Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése  

o Üzemi infrastruktúra és működés anyag- és víztakarékosságát, valamint emisszió-

csökkentését célzó korszerűsítések, új módszerek bevezetése  

o mérő-, ellenőrző és regisztráló rendszerek kiépítése, fejlesztése  

o Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló 

energiaforrásból  

o Használati melegvíz igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból  

o Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes 

kielégítése megújuló energiaforrásból 

o Villamosenergia termelés  

 

Támogatás: 

Egyéni beruházás esetén max. 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén max. 1,5 milliárd Ft. 

Támogatási intenzitás 20-50% 

 

Beküldési határidő: 

2016. február 25. naptól 2018. február 25. napjáig van lehetőség.  



Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés 

kialakításának lehetőségével 

VP2-4.1.3.2.-16 

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő  

 

Támogatható tevékenységek: 

 Ültetvény telepítése és korszerűsítése  

o kerítés kiépítése 

o terület növelése 

o támrendszer kialakítása, átalakítása 

o öregebb ültetvény faj- vagy fajtaszerkezet korszerűsítése vagy megváltoztatása 

 Víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása 

o geotextíliák elhelyezése,  

o tározók kialakítása  

o tározó terek vízzáró szigetelése  

o tábla szintű vízkormányzási művek kialakítása  

 Öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása 

o vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények építése 

o vízkivételi művek kialakítása 

o új korszerű gépek, berendezések és szerelvények telepítése 

o vízfogyasztásmérő berendezések telepítése 

o mikroöntözés esetén a vízminőséget javító berendezések beszerzése 

o számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása 

o tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása.  

 Víztakarékos öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése 

o vízi létesítményekhez kapcsolódó építmények kialakítása 

o új rendszer kiépítése, korszerű gépek, berendezések és szerelvények telepítése 

o vízfogyasztásmérő berendezések telepítése 

o számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések vásárlása 

o tápanyag-utánpótlás rendszerének kialakítása 

 Öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása 

o meglévő, alacsony hatásfokú szivattyúk cseréje 

o öntözőberendezések energiaellátásának biztosítása megújuló energiaforrásból 

 

Támogatás: 

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.  

Támogatási intenzitás 40-60% 

 

Beküldési határidő: 

2016. március 9. napjától 2018. március 8. napjáig van lehetőség.  



Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, 

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának 

lehetőségével 

VP2-4.1.3.1.-16 

 

Pályázók köre: 

Mezőgazdasági termelő 

 

Támogatható tevékenységek: 

 A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése 

o új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése 

o új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) 

építése 

o új, nagylégterű, egyhajós hideg hajtató fóliasátrak építése 

o blokkrendszerű hideg hajtató fóliaházak építése 

o telepi infrastruktúra fejlesztése (kerítés, tűzivíztározó kialakítása, szociális és 

kiszolgáló helyiségek építése, közművek kiépítése) 

o meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése 

 Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek 

o Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak hőtechnikai adottságainak 

javítása, hőveszteségének csökkentése  

o Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak fűtési, hűtési és használati 

melegvíz rendszereinek korszerűsítése  

o Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak világítási rendszerek 

korszerűsítése.  

o Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházakhoz kapcsolódóan temperált 

levegőjű létesítményeinek technológiai rendszereinek energetikai korszerűsítése. 

 Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló 

energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

o Geotermikus energia hasznosítása 

o Egyéb megújuló energia hasznosítása 

 

Támogatás: 

Egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.  

Támogatási intenzitás 40-60% 

 

Beküldési határidő: 

2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség. 

  



Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - 

Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása 

VP6-6.2.1-16 

 

Pályázók köre: 

1. célterület: mezőgazdasági termelő 

2. célterület: magánszemély, aki első ízben indít vállalkozást 

 

Támogatható tevékenységek: 

1. célterület: vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem 

mezőgazdasági tevékenység indítása 

2. célterület: a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása 

 

Támogatás: 

40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. 

 

Beküldési határidő: 

2016.10.24.-től - 2018. 10. 23-ig lehetséges. 




