
TOP 100 GAZDASÁGI KONFERENCIA
Az új 7 éves fejlesztési ciklus lehetőségei vállalkozóknak



MIRŐL LESZ SZÓ?

7 éves EU-s költségvetési időszak,

Partnerségi Megállapodás,

Operatív Programok,

Általános pályázati tudnivalók,

Pályázati felhívások.



ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK

Hazai / EU-s,

VNT / VT / kombinált / feltételesen vissza nem térítendő

Általános feltételek (gazdálkodási, földrajzi, jogi)



VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21 - ÉLELMISZERIPARI ÜZEMEK KOMPLEX 
FEJLESZTÉSE

Rendelkezésre álló keret – 200 mrd Ft

Beadási határidő:
I. szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

II. szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.

III. szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

IV. szakasz: 2021. szeptember 29 - 2021. október 12.

V. szakasz: 2021. október 27. – 2021. november 12.

VI. szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 25.

VII. szakasz: 2022. január 26. – 2022. február 8.

Támogatás mértéke: max. 50%

Támogatás összege: 100 – 5 000 mFt

Előleg mértéke: 50%

Megvalósítás földrajzi területe: teljes Magyarország

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, építés, megújuló energia, hardver, szoftver,

Megvalósítási időszak: max. 24 hónap

Egyéb felételek: előleg igénylése esetén biztosíték nyújtási kötelezettség



GINOP Plusz-1.1.2-21 - Magyar Multi Program - A kiemelkedő 
teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal 
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Rendelkezésre álló keret – 100 mrd Ft

Beadási határidő: 2021. október 11. – 2022. szeptember 01.

Támogatás mértéke: max. 50%

Támogatás összege: 100 – 2 500 mFt

Előleg mértéke: 100%

Speciális kritériumok: 

Nagy növekedők

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások

Export bajnokok

Beszállítók

Támogatás formája: feltételesen vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, építés, megújuló energia, hardver, szoftver, 

kísérleti fejlesztés, iparjogvédelem, tanácsadás, képzés

Megvalósítási időszak: max. 30 hónap

Egyéb felételek: eredményesség mérés az 1. sz. fenntartási jelentés benyújtását követően



GINOP Plusz-1.3.1-21 - „ZÖLD NEMZETI BAJNOKOK” - A ZÖLDGAZDASÁG 
TERÜLETÉN MŰKÖDŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Rendelkezésre álló keret – 30 mrd Ft

Beadási határidő: 2021. november 22. – 2021. december 06.

Támogatás mértéke: max. 50%

Támogatás összege: 20 – 1 500 mFt

Előleg mértéke: 100%

Speciális kritériumok: 

A felhívás célcsoportjába tartoznak az energiahatékonysági, elektromobilitási vagy vízgazdálkodási 

technológiákat gyártó vállalkozások, továbbá az egyszer használatos műanyagokat helyettesítő vagy másodlagos 

alapanyagokat előállító és felhasználó vállalkozások. 

A felhívás célja a zöld ipar területén tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiaváltásának 

támogatása, a hazai hozzáadott érték növelése a feltörekvő zöldgazdasági piacokon.

Támogatás formája: feltételesen vissza nem térítendő támogatás

Támogatható tevékenységek: eszközbeszerzés, építés, megújuló energia, hardver, szoftver, 

kísérleti fejlesztés, tanácsadás,

Megvalósítási időszak: max. 30 hónap

Egyéb felételek: eredményesség mérés az 1. sz. fenntartási jelentés benyújtását követően



GINOP Plusz-1.2.1-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Keret: 200 mrd Ft

Támogatás mértéke: max. 70%,

Támogatás összege: 10 – 629,3 mFt

Mikro-, kis- és középvállalkozások, de nincs iparági megkötés,

Benyújtási időszak kérdése

Projekt megvalósítás időtartama: max. 18 hónap,

A felhívás területi hatóköre: az egész ország területe Budapest kivételével,

Elszámolható beruházási összeg meghatározása:

3-99 főig – 99 mFt

10-49 főig – 299 mFt

50-99 főig – 449 mFt

100-149 főig – 599 mFt

150-199 főig – 749 mFt

200-249 főig – 899 mFt



GINOP Plusz-1.2.1-21 - A mikro-, kis- és középvállalkozások modern 
üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

Legalább 1 teljes lezárt üzleti év,

Legalább 3 fős létszám a benyújtást megelőző évben,

Termelő vagy szolgáltató eszközök, gépek beszerzése,

Információs technológia-fejlesztés,

Új ingatlan építés („telephelyfejlesztés”) elszámolható, a költségvetés max. 70%-ig,

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása és energiahatékonysági beruházások,

Tanácsadási, képzési szolgáltatások igénybevétele,

Eredményességi mérés.



Köszönöm a figyelmet!

ANDORKA Miklós 
stratégiai igazgató

miklos.andorka@mapi.hu
+36-20-558-8803

MAPI-csoport
1037 Budapest, Körtvélyes u. 15.

www.mapi.hu
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