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A munkaerő képzésére elnyerhető 
összegbe bele lehet számolni a kurzus 
miatt kieső munkabért is. 

Energetikai korszerűsítésre is lesz pénz. 
Erre akkor érdemes pályázni, ha a saját 
tulajdonú ingatlan állapota indokolja.

Technológiai fejlesztésre valóban nulla
százalékos kamatozású hitelt adnak a 
vállalkozóknak.
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Utolsó roham a pályázati 
pénzekért

 Amikor kutatás-fejlesztési (K+F) pályázatokról esik 
szó, a vállalkozók egy jelentős része azonnal átsiklik 
a felhívásokon. Mondván, ez a pályázat csak a nagyok 
játékszere – ugyan mit is tudna ő kutatni a saját vállal-
kozásában. 

Innovációkra és IT-re is
Pedig az újdonságnak nem feltétlenül kell tudományo-
san új dolognak vagy korábban ismeretlennek lennie. 
Elég, ha az adott területen, az adott piacon jelente-
nek innovációt. Az ilyen típusú kiírásokban főként 
az adott projekten dolgozó munkavállalók személyi 
jellegű ráfordításaira lehet támogatáshoz jutni. Ezen-
kívül a fejlesztéshez szorosan köthető anyag jellegű 
költségekkel, eszközbeszerzéssel és külső szolgáltató 
igénybevételével tudunk még általában számolni. A 
kombinált hiteltermékre 
szintén a közép-magyar-
országi régión kívül (is) 
működő vállalkozások 
lehetnek jogosultak. 
Évek óta népszerűek 
az informatikai jellegű 
pályázatok, nem véletle-
nül. Egy jól kialakított, 
átgondolt IT-infrastruk-
túra (azaz hardver és szoftver) a tapasztalatok szerint 
15–45 százalékkal képes növelni egy cég folyamatai-
nak hatékonyságát, iparágtól függően 3–7 évente. Ez 
azt is jelenti, hogy ha egy vállalkozás rendszerei mond-
juk 5 évesek, akkor biztosan piaci hátrányba került 
azokkal a konkurensekkel szemben, akik az elmúlt pár 
évben fejlesztettek. 
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP) idevágó pályázatán bármilyen tevékenységű 
vállalkozás indulhat (itt is előírás a közép-magyaror-
szági régión kívüli telephely). A pályázati pénz pedig 
komplex üzleti infokommunikációs technológiák, 
azaz IKT-rendszerek, alkalmazások bevezetését (hely-
ben telepített saját szoftver), illetve felhő alapú és más 
online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevéte-
lét támogatja.

Öt fontos területen még jó eséllyel lehet pályázni. Vissza nem 
térítendő támogatásokat és hiteleket osztanak ki a szemfüles 

cégek közt, méghozzá tíz- és százmilliós tételekben. 

Megtakarított és megújuló energiára
Akkor érdemes energetikai korszerűsítésben gon-
dolkodni, ha a vállalkozás saját tulajdonú épületének 
energetikai állapota indokolja ezt. Ugyanis a fejlesztés 
nyomán a jelenlegi állapothoz képest várható energia-
megtakarítás képezi az alapját a beruházás költséghaté-
konyságának, megtérülési számításainak. 
A cél egyrészt az épület energiaigényének a csökkenté-
se (pl. hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési és világítási 
rendszer korszerűsítése). Másrészt annak részben vagy 
egészben történő kiváltása olyan megújuló energiafor-
rásokkal, mint a napelem vagy a hőszivattyú. Előbbiből 
egyébként már több mint 20 ezer rendszer üzemel az 
országban, a beruházásoknak pedig jót tesz, hogy 2018. 
január elsejével felére csökkent a napelemek termékdí-
ja (ez fedezi újrahasznosításuk költségét). Az elérhető 

támogatási konstrukciók 
kifejezetten a kis- és kö-
zépvállalkozásoknak kí-
nálnak esélyt – az ország 
teljes területén. 
Jut pénz a manapság 
minden vállalat számára 
talán legfontosabb mun-
kaerőre is. A munkahelyi 
képzések támogatására 

kkv- és nagyvállalati konstrukció is létezik. A felhívá-
sok széleskörűen támogatják a különböző kompetenci-
ák fejlesztését, például  az OKJ szerinti szakképesítésre 
felkészítő nyelvi és szakmai tanfolyamokat egyaránt. 

Képzésekre, technológiára
A pályázati pénz IT-képzésekre vagy hatékonyságfej-
lesztő tréningekre is kérhető. Csak a nyelvi képzések 
arányát korlátozzák (a felső határ 15%), a többi kép-
zéstípus szabadon tervezhető. A pályázat keretében 
elszámolható többek között a képzéshez kapcsolódó 
szolgáltatások költsége, a képzésbe bevont munkaválla-
lók útiköltsége, ellátási költsége, és a képzésben töltött 
munkaidőre eső munkabér és járulékai is. 
Idén szeptembertől érhető el végül a technológiafejlesz-
tést szolgáló ingyenhitel, amelyet akár induló cégek is 

felvehetnek. A 0%-os jelző azt jelenti, hogy a valódi ka-
matmentesség mellett a következőket se kell fizetni: ke-
zelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési 
díj, szerződésmódosítási díj. A pályázat célja döntően az 
eszközökbe való beruházás, kisebb mértékben immateri-
ális javakba (például szoftverek). A kölcsön felhasználása 
a hiteligénylő közép-magyarországi régión kívül bejegy-
zett székhelyén, de telephelyén vagy fióktelepén is lehet-

séges. Az élelmiszer-feldolgozó üzemek és borászatok 
fejlesztését szolgáló kiírás elsősorban a feldolgozó eszkö-
zök beszerzését és infrastruktúra létesítését, fejlesztését 
szolgálja. Emellett azonban az iparághoz kapcsolódó 
egyéb beruházások is megvalósíthatóak. Mezőgazdasági 
termelők, illetve ilyennek nem minősülő mikro- és kis-
vállalkozások is nyújthatnak be támogatási kérelmet az 
ország teljes területén.  

Lukács János: 
A technológia

fejlesztést 
szolgáló ingyen
hitelt akár induló 
cégek is fölvehe

tik, és valóban 
0 százalékos

Pályázat kódszáma Pályázat megnevezése Támogatás 
mértéke Támogatás összege Határidő

GINOP-8.3.5-18
Mikro-, kis- és középvállalkozások techno-
lógiai korszerűsítése célú Hitelprogram

VT*: 90%

Induló vállalkozás: 
max. 25 millió Ft,
egyéb esetben max. 
50 millió Ft

2018. szeptember 10-től 
beadható, a kérelmek a 
beérkezés sorrendjében 
kerülnek elbírálásra

VP3-4.2.1-4.2.2-18
Mezőgazdasági termékek értéknövelése
a feldolgozásban
(Élelmiszeripar, Borászat)

VNT**: 
40%-50%

Élelmiszeripar: max. 
500 millió Ft
Borászat:
max. 200 millió Ft

Várhatóan 2018. 
december 10-től 
benyújtható

GINOP-2.1.2-8.1.4-16
Vállalatok K+F+I tevékenységének támoga-
tása kombinált hiteltermék keretében

VNT: 
35%-55%

VT: 35%-60%

VNT: 50–500 millió Ft
VT: 25–250 millió Ft

2019. február 28-ig 
benyújtható

GINOP-3.2.2-8.2.4-16
Vállalati komplex infokommunikációs és 
mobilfejlesztések, felhő alapú online üzleti 
szolgáltatások terjesztésének támogatása

VNT: 
35%-40%

VT: 50%-55%

VNT: 1–24 millió Ft
VT: 1,25–37,5 millió Ft

2019. március 8-ig 
benyújtható

VEKOP-5.1.1-5.1.2-16

Vállalkozások megújuló energia haszná-
latával megvalósuló épületenergetikai fej-
lesztéseinek támogatása a közép-magyar-
országi régióban kombinált hiteltermékkel

VNT: 45%
VT: 45%

VNT: 3–50 millió Ft
VT: 3–50 millió Ft

2019. március 18-ig 
benyújtható

GINOP-4.1.2-18
Megújuló energia használatával meg-
valósuló épületenergetikai fejlesztések 
támogatása

VNT: 50% 1,5–100 millió Ft
2019. március 27-ig 
benyújtható

GINOP-6.1.5-17
Munkahelyi képzések támogatása nagyvál-
lalatok munkavállalói számára

VNT: 
60%-100%

10–100 millió Ft
2018. december 3-ig 
benyújtható

GINOP-6.1.6-17
Munkahelyi képzések támogatása mikro-, 
kis- és középvállalatok munkavállalói 
számára

VNT: 
70%-100%

3–50 millió Ft
2018. december 3-ig 
benyújtható

*VT: visszatérítendő támogatás (kedvezményes hitel), **VNT: vissza nem térítendő támogatás
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