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Jelentősen 
változik 
a finanszírozás 
módja
IDÉN 
INDUL 
AZ ÚJ 
HÉTÉVES 
UNIÓS 
PÁLYÁZATI 
CIKLUS
Több lényeges újítás is várható 
a 2021–2027-es uniós pályázati 
ciklusban, többek között 
várhatóan általánossá válik 
a tavaly már tesztjelleggel 
bevezetett, a korábbiaktól 
merőben eltérő, új pályázati 
konstrukció – a feltételesen 
visszatérítendő támogatás.

átfordulás mértékét, vagyis azt, hogy a 
visszatérítendő támogatás hány száza-
léka lesz vissza nem térítendő.
Amennyiben a támogatásból marad 
visszafizetendő kötelezettség, az min-
den esetben kamattámogatott, 0%-os 
kamatozású hitelként funkcionál, an-
nak visszafizetésére jellemzően 18 hó-
napot és 4 részletfizetési lehetőséget 
adnak.
Kísérleti jelleggel az elmúlt évben több 
pályázat is megjelent ebben a finanszí-
rozási konstrukcióban, ilyen volt a ví-
rushelyzetre kiírt GINOP-128-20-as és 
VEKOP-126-20-as pályázat is. 

Úgy tűnik, a konstrukció 
jól vizsgázott, a pályáza-
tok iránt hatalmas volt 
az érdeklődés. 
A pályázók véleménye szerint jó, hogy 
előre tudják az eredményességi muta-
tókat, amelyeket a fejlesztést követően 
el kell érniük, ezzel már a pályázat el-
készítésekor tudnak számolni, ugyan-
akkor ösztönözve is vannak arra, hogy 
olyan projektet valósítsanak meg, ame-
lyek kézzelfogható eredményeket biz-
tosítanak a vállalkozás és a gazdaság 
számára. Pozitívumként értékelték to-

vábbá, hogy egyetlen mutató nem telje-
sítése nem jár a teljes támogatási összeg 
elvesztésével, a visszatérítendő támoga-
tás vissza nem térítendővé fordulása az 
elért pontok arányában sávosan törté-
nik. 
Legjobb esetben a teljes támogatás visz-
sza nem térítendő támogatás lesz, leg-
rosszabb esetben teljes mértékben visz-
szatérítendő, azaz kamatmentes hitel, a 
kettő között pedig lényegében egy – a  
korábbi években is alkalmazott – hi-
tellel kombinált vissza nem térítendő 
támogatási forma húzódik meg, azzal 
a fontos különbséggel, hogy ennek ará-
nyát a vállalkozás tevőlegesen tudja be-
folyásolni.
Az új 2021–2027-es pályázati ciklus 
egyik első pályázata, a VINOP-1.2.1-21 
– Mikro-, kis- és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívások-
hoz való alkalmazkodását segítő fej-
lesztések támogatása elnevezésű pályá-
zat szintén feltételesen visszatérítendő 
támogatási konstrukcióban kerül ha-
marosan meghirdetésre.
A pályázat alapvető célja, hogy a támo-
gatás révén modern technológiák be-
szerzésére, a korszerű infrastrukturális 
feltételek megteremtésére és digitalizált 
üzleti és termelési folyamatok kiala-
kítására kerüljön sor, aminek révén a 
fejlesztést megvalósító vállalkozások 
körében javul az erőforrás-hatékonyság 
és/vagy az előállított termékek/szolgál-
tatások minősége, ez pedig magasabb 
termelékenységi szinthez vezet.
A pályázat nagy előnye, hogy iparági 
korlátozás nélkül, kereskedelmi, ven-
déglátóipari és szolgáltató cégek szá-
mára is egyaránt lehetőséget nyújt fej-
lesztéseik megvalósítására, akár már 
Pest megyében is. A pályázati roham itt 
is garantált, így érdemes mihamarabb a 
képzeletbeli rajtvonalhoz állni. I

A2021–2027-es pályázati cik-
lus alapdokumentuma még 
ugyan társadalmi egyez-
tetés alatt áll, és várható-

an az év második felére készülhet el a 
teljes és véglegesített menetrend, de a 
pályázatok kiírása ebben az átmene-
ti időszakban is folyamatosan zajlik. 
Mind a fejlesztési terv, mind pedig az 
eddig megjelent pályázati felhívások 
egyértelműen alátámasztják, hogy az új 
fejlesztési ciklusban a pályázatok már 
nem tisztán vissza nem térítendő tá-
mogatásként, hanem jellemzően felté-
telesen visszatérítendő támogatásként 
kerülnek majd meghirdetésre.

De mi is az a feltételesen 
visszatérítendő támoga-
tás és mit fog jelenteni 
ez a pályázók számára?
Az új konstrukció kidolgozása 2019-
ben indult, jogszabályi keretét a 
1064/2019. (II. 25.) kormányhatározat 
(Korm. határozat a 2021–2027 progra-
mozási időszakra való felkészülés kere-
tében új forráselosztási eszközök kidol-
gozásáról) adta.
Az új pályázati konstrukció lényege, 
hogy a nyertes pályázónak visszatérí-

Szintén szerepel az értékelési szem-
pontok között a projekt megvalósítását 
követően – legkorábban a projekt fizi-
kai befejezését követő első lezárt üzleti 
évben – a vállalkozás eredményességé-
nek, jövedelmezőségének, teljesítőké-
pességének alakulását vizsgáló mutató-
szám, mely lehet többek között:

◆  a bruttó hozzáadott érték növeke-
dése,

◆  az 1 főre eső személyi jellegű ráfor-
dítás növekedése,

◆  EBITDA/árbevétel változása,
Illetve egyéb, a vállalkozások haté-
kony működését szolgáló, újszerű 
megoldások alkalmazása, ilyen lehet 
például
◆  IPAR 4.0 megoldások alkalmazása,
◆  Modern Mintaüzem Programban 

való részvétel,
◆  az IFKA Nonprofit Kft. által validált 

zöldítési terv készítése,
◆  Országos Vállalkozói Mentorprog-

ramban való részvétel.
Ahogy a pályázatok értékelése is gyak-
ran pontozás alapján történik, itt is egy 
hasonló pontozótáblát kell elképzelni, 
ahol az egyes mérőszámokhoz sávosan 
pontokat rendelnek. Végül a teljes elért 
pontszám alapján határozzák meg az 
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tendő támogatást (kamatmentes hitelt) 
ítélnek meg, ám ha a kedvezményezett 
a projektet a pályázati kiírásban előre 
meghatározott eredményességi muta-
tók mentén teljesíti, akkor a korábban 
hitelként kapott fejlesztési forrás akár 
100%-a vissza nem térítendővé alakul, 
azaz nem kell visszafizetnie. 
A támogatás típusa tehát alapvetően 
visszatérítendő támogatás, amely a 
projekt megvalósítása és a fenntartá-
si időszak folyamán mért eredmények 
függvényében vissza nem térítendő tá-
mogatássá alakulhat.
Az eredményességi mutatók pályáza-
tonként eltérőek lehetnek, de többnyi-
re érintik a projekt tervezetthez képest 
és időre történő megvalósítását, azaz 
például feltétele lehet az átfordulásnak, 
hogy 

◆  maximum 3 alkalommal történhet 
a kedvezményezettnek felróható 
okból, a projekt műszaki-szakmai 
tartalmára, költségvetésére és/vagy 
megvalósítási helyszínére irányuló 
szerződésmódosítás, 

◆  legfeljebb 5 alkalommal kerülhet 
benyújtásra a kedvezményezett cég-
kivonatában foglalt alapadatokra 
vonatkozó változásbejelentés.


