
 



Kombinált IKT pályázatokhoz igényelhető pénzügyi termékek az MFB pontokon 

GINOP  Azonosító  Pénzügyi termék Hitel 
(Mrd 
Ft) 

Kapcsolódó 
támogatási 
keretösszeg 
(Mrd Ft) 

Összes 
forrás 
(Mrd 
Ft)  

Pályázók 
köre 

Támogatás 
min.-max. 
millió Ft 

Hitel  
min.-max. 
millió Ft 

Hitel aránya Támogatási 
arány 
maximuma 

Hitelkamat Futamidő 

IT 

3.1.2-8.2.4-
16 

Az infokommunikációs ágazatban 
működő mikro- kis- és 
középvállalkozások által 
előállított termékek és 
szolgáltatások piacosításának, 
nemzetközi piacokra 
való belépésének támogatása 

5,6 4,5 10,1 KKV, IKT 
TEÁOR, 
min. 2 
LEZÁRT ÉV 

2-40 2,5-50 a támogatás 
arányánál 
nagyobb, 
max. 
90% 
támogatással 
együtt 

40% 1% 8 év 

3.2.2-8.2.4-
16 

Vállalati komplex 
infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú 
online üzleti 
szolgáltatások terjesztésének 
támogatása 

21,9 21 42,9 KKV, min. 1 
LEZÁRT ÉV 

1-24 1,25-37,5 min. 50-55%, 
max. 
90% 
támogatással 
együtt 

35-40% 1% 8 év 

3.2.4-8.2.4-
16 

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) 
vállalati szolgáltatások, IKT 
megoldások fejlesztésének és 
piaci bevezetésének 
támogatása 

2,5 2,0 4,5 KKV, IKT 
TEÁOR, 
min. 1 
LEZÁRT ÉV, 
min. 5 fő 

17,5 - 175 20-300 a támogatás 
arányánál 
nagyobb, 
max. 
75% 
támogatással 
együtt 

35% 1% 8 év 

 

GINOP  Azonosító  Pénzügyi termék Első beadási 
nap 

Elszámolható költségek (Finanszírozható) Támogatási jogcímek Kizáró okok (más 
pályázat miatt) 

IT 

3.1.2-8.2.4-
16 

Az infokommunikációs ágazatban működő 
mikro- kis- és középvállalkozások által 
előállított termékek és szolgáltatások 
piacosításának, nemzetközi piacokra 
való belépésének támogatása 

2017.03.08 kiállításon való részvétel, marketing-kommunikációs 
költségek, szakértői tanácsadás, szabadalmi költségek, 
immateriális javak, személyi jellegű ráfordítás, úti és szállás 
költség 

de minimis, kis- és középvállalkozás 
részére tanácsadáshoz 
nyújtott támogatás 

GINOP-1.3.1-15 
nyertes projekt 

3.2.2-8.2.4-
16 

Vállalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 
szolgáltatások terjesztésének támogatása 

2017.03.08 szoftver-licensz díjak, szolgátlatás előfizetési-bérleti díja, 
eszközbeszerzés max. 20% ( PC, laptop, okostelefon, tablet, 
nyomtató), szakértői szolgáltatás 

de minimis, kis- és középvállalkozás 
részére tanácsadáshoz 
nyújtott támogatás 

- 

3.2.4-8.2.4-
16 

Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati 
szolgáltatások, IKT 
megoldások fejlesztésének és piaci 
bevezetésének 
támogatása 

2017.03.08 tanulmányok, kiviteli és tendertervek, immateriális javak 
(licenszszoftver díjak), IT eszközök, szervezet-folyamat 
fejlesztés, kommunikációs-marketing költségek, bérköltség, 

kis- és középvállalkozás részére 
tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás, de minimis, regionális 
beruházási támogatás 

- 

 


