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Felhívás címe 
GINOP-3.2.6-8.2.4-17 

Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása 

Célok 

A felhívás célja megteremteni a vállalatok, részlegek, a funkciók és képességek kohézióját, amelyben egy adatintegrációs 
hálózat kialakításával a vállalaton belüli és azon kívüli folyamatok teljesen integrált értékláncot alkotnak. A konstrukció 
segítségével olyan új Ipar 4.0 technológiák, ahhoz kapcsolódó hardver és digitális eszközök fejlesztése, szoftveres 
megoldások bevezetésének támogatása a cél, melyeket az érintett ipari vállalkozások saját erőből nem, vagy csak nagy 
anyagi áldozatok árán lennének képesek megvalósítani.   

Forrás 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 6,5 milliárd Ft, melyből 

 a vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 3 milliárd Ft 

 a kölcsön keretösszege: 3,5 milliárd Ft 
Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 72 db. 
Maximalizálásra került a támogatott kérelmek területi eloszlása: megyénként maximálisan 4 darab, egy megyén belül 
(elsődleges) megvalósítási hellyel rendelkező kedvezményezett kérelme támogatható. 

Támogatás 
formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak, visszatérítendő kedvezményes 
kamatozású éven túli kölcsönnek minősül. 

Támogatás 
mértéke és 

összege 

A vissza nem térítendő támogatás összege minimum 15 millió Ft, maximum 80 millió Ft lehet. A visszatérítendő 
támogatás összege minimum 17 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet.  
A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön egyidejű igénybevétele kötelező. Az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 35 %-a lehet. Együttes arányuk a projekt 
összköltségen belül maximum 75%-a lehet. 

Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell 
rendelkeznie. 

Előleg Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 40 millió Ft lehet. 

Biztosítékok köre 

Az MFB Zrt. a kölcsön vonatkozásában a vissza nem térítendő támogatásoktól eltérő biztosítékot ír elő. Az elvárt 
fedezettség mértéke: 

a) új gép/berendezés vásárlás esetén elégséges a megvásárolt gép/berendezés fedezetként, kivéve, ha a 
fedezetértékelés során a gép/berendezés fedezeti értékét csökkenteni szükséges, 

b) az a) pontba nem tartozó hitelcél esetén az elvárt fedezettség a tőkekitettség 50%-a a befogadási értékből 
számítva. 

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el: 

 ingatlan jelzálog, 

 ingó jelzálog, 

 fizetési számla követelésen alapított óvadék, 

 tulajdonos készfizető kezessége, 

 egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége, 

 hitelintézet által vállalt garancia. 

Támogatási és 
hitelkérelem 
benyújtása 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 31-től 2017. augusztus 15-ig lehetséges. Standard kiválasztási 
eljárásrend, szakaszos elbírálás. 

Megvalósítási 
helyszín 

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett 
(Budapesten, illetve Pest megyén kívül) régiókban kell lennie.  A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőzően legalább egy naptári évvel korábban kellett bejegyzésre kerülnie, a támogatási kérelem 
benyújtásának időpontjában per- és igénymentesnek kell lennie.   

Támogatást 
igénylők köre 

Kis- és középvállalkozások: 

 amelyek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek, 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó 
lezárt, teljes üzleti évben minimum 20 fő volt, 

 amelynek az éves nettó értékesítési árbevétele a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján 
meghaladja a 200 millió Ft-ot,  

 amelyek a kevésbé fejlett régiókban egy éve székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek, 

 rendelkezik olyan integrált vállalatirányítási rendszerrel, amely teljesíti a 2. számú mellékletben felsorolt 
szakmai, műszaki követelményeket legalább 3 funkcionális célterületen, 

 teljesíti a 2. számú mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket. 
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója alapján negatív, vagy a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá 
csökkent, 

 amely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 50%-át. 
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Támogatható 
tevékenységek 

Választható, önállóan támogatható tevékenységek: 

 Ipar 4.0, vállalati IoT és egyéb emelt szintű üzleti digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez és 
működtetéséhez szükséges informatikai, hálózati, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai eszközök, 
immateriális javak beszerzése, kapcsolódó szakmai megvalósításához kapcsolódó munkavállalók 
tevékenysége, szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek (kivétel lean vállalati filozófia 
bevezetése). 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Projekt előkészítés (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, szükséglet és helyzet felmérés, üzleti és 
műszaki tervek, specifikációk elkészítése, egyéb előkészítéshez kapcsolódó szakértői tanácsadás),  

 Lean vállalati filozófia bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek, 

 Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele, 

 Projekt szintű könyvvizsgálat.  
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Kötelező nyilvánosság biztosítása. 

Műszaki, szakmai 
tartalom 

 Az alábbi célterületek támogathatók: 
- Korszerű, Ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things technológiák átvétele, meghonosítása, bevezetése 

a termelőiparban, építőiparban, kereskedelemben és szolgáltatószektorban, 
- Ipar 4.0 és vállalati Internet Of Things, Machine To Machine, szenzor fejlesztések, a gyártósorok, 

logisztikai és szolgáltatóipari folyamatok, rendszerek ilyen technológiákkal történő digitalizálása, 
- Termék- és szolgáltatásfejlesztési szoftveres környezet fejlesztése – virtuális valóság és kiterjesztett 

valóság technológiák, CAD -CAM rendszerek bevezetése, 
- Termelési, építési és szolgáltatási szimulációs szoftverek alkalmazása, PDM / PLM rendszerek 

bevezetése a fejlesztési, tervezési és gyártási folyamatok támogatásához, 
- Vállalati gyártási és szolgáltatási tevékenységhez kötődő, az onnan származó adatok feldolgozását 

segítő korszerű big data rendszerek bevezetése.  

 Amennyiben a támogatást igénylő adott digitális (funkcionális) területre irányuló támogatásban már részesült, 
és ha annak a projektnek még tart a megvalósítási / fenntartási időszak jelen konstrukció keretében ugyanarra 
vonatkozó (cél)terület nem támogatható. 

 A projekt keretében csak a 4. listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

 A projektek műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokat a felhívás 3. számú 
„Ipar 4.0 és vállalati IoT követelmények” és 5. számú Egyszerűsített megvalósíthatósági tanulmány sablon” 
mellékletei tartalmazzák. 

Elszámolható 
költségek 

Projekt előkészítési költségek - az összes elszámolható költségének max. 3,5%-a: 

 Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, 

 Előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás. 
Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 Immateriális javak beszerzésének költsége (üzleti alkalmazás, szoftver licenc díjak) - az összes elszámolható 
költség min. 10%-a, és max. 60%-a. 

 Eszközbeszerzés (informatikai, telekommunikációs, szenzortechnológiai, automatizációs és robotikai 
eszközök)- az összes elszámolható költség max. 40%-a,  
- a kliensoldali hardver eszközök száma (kategóriánként) nem lehet magasabb, mint a támogatást igénylő 

szervezet létszáma a projekt megvalósítási hely(ek)en,  az összes elszámolható költség max. 10%-a, 
- Okostelefonok és tabletek mennyisége együttesen nem haladhatja meg a pályázó szervezet létszámának 

maximum 50%-t vagy az elszámolható költségek maximum 10%-t, ára darabonként max. nettó 120 000 
Ft, 

- Por-, csepp- és ütésálló tabletek beszerzési ára darabonként max. 300 000 Ft, 
- CAD-CAM rendszerek bevezetése célterülethez tartozó eszközök beszerzése esetén max nettó 200 ezer 

Ft. 
Szolgáltatások költségei, az összes elszámolható költségének min. 10%-a, max. 45%-a tanácsadás igénybevétele 
esetén legfeljebb nettó 96.000,- Ft/embernap díjazás tervezhető: 

 Műszaki jellegű szolgáltatások: 
- Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó 

szolgáltatások, 
- Felhőalapú IT infrastruktúra szolgáltatás igénybevétele projekt megvalósítás ideje alatt - az összes 

elszámolható költség legfeljebb 15%-a,  legfeljebb 22 hónapig. 

 Képzéshez kapcsolódó költségek: 
- oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei. 

 Egyéb szakértői szolgáltatás költségei: 
- Lean vállalati filozófia bevezetése – max. az összes elszámolható költség 10%-a. 
- Ipari digitalizációs megoldások, rendszerek bevezetéséhez, implementálásához igénybevett 

szaktanácsadás. 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei - az összes elszámolható költség max. 0,5%-a. 

 Projektszintű könyvvizsgálat költsége - az összes elszámolható költség max. 0,5%-a. 
 
A megvalósításként megjelölt székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen foglalkoztatott munkatársak költségei- az összes 
elszámolható költségének max. 25%-a. 

 Bérköltség, adók és járulékok a projektre fordított munkaidővel arányosan. 
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Kötelező 
vállalások 

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania. 
a) Éves nettó árbevétel eredmény növekedése: a projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 

második üzleti évben a kedvezményezett átlagos éves nettó árbevétel eredmény növekedése érje el az 
átlagosan legalább 7 százalékos növekményi szintet a bázisévhez képest. 

b) Üzemi eredmény növekedése: A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő második üzleti 
évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási 
kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 20 százalékát. 

 
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projektmegvalósítás helyszínén legalább 5 fő statisztikai létszámot kitevő 
állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől a fenntartási időszak végéig bizonyítható módon alkalmaz. 
 
Az alábbi 3 környezetvédelmi elvárás közül legalább egynek meg kell felelni: 

 a projekt szempontjából releváns környezeti szempontú, ill. a klímaváltozással szemléletformálás, képzés, 

 hulladék újrahasznosítás, 

 energiafelhasználás csökkentése, energiahatékonyság javítása. 

Fenntartási 
kötelezettség 

3 év 

Projekt 
megvalósítás 

24 hónap, a pénzügyi elszámolás legkésőbb 2020.03.31. A kölcsön folyósítására csak a rendelkezésre tartási idő alatt 
van lehetőség, mely a fizikai befejezés határidejétől számított maximum 12 hónap, de nem lehet több mint a 
kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 36 hónap. A projekt keretében utoljára 2021.03.31-én lehet kifizetést 
teljesíteni. 

Kölcsön 
törlesztése 

A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a szerződéskötéstől számított 42 
hónap. A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs. 


