
Pályázat neve
Társadalmi 
egyeztetés 

Megjelent / 
Benyújtás

Pályázók Cél Elvárás Feltételek Kizáró ok Elszámolható költség Támogatás Keretösszeg

GINOP 1.2.8.20. / VEKOP-
1.2.6-20

2020.05.06-ig

2020.05.29, 
felfüggesztve 
2020.06.19., 

újranyitás várható

Mikro-, kis- vagy 
középváll (KRM 

régión kívül + BP 
/ Pest megye)

koronavírus gazdasági 
hatásainak enyhítése (egyes 

KKV besoroláshoz és 
alkalmazotti létszámhoz 

illeszkedően elérhető 
támogatás)

legalább egy – a 2019. évre 
vonatkozó – lezárt, 

teljes üzleti év; átlagos statisztikai 
állományi létszáma 2020. április 

hónapra 
min 5 fő volt; GINOP: projektet a 

KMR régión kívüli 
székhelyen/telephelyen valósítják 

meg
Dolgozói létszám alapján 

meghatározott támogatás összeg; 
90%-os foglalkoztatás megtartás 

2020.04 hóra)

* az elszámolható összköltség 
nem lehet magasabb, mint a 

legutolsó 
lezárt üzleti év árbevétele

▪ saját tőke nem lehet negatív; 
Pest Megyében nem

Új eszközök, gépek beszerzése, 
új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása (projekt 
összköltség min 20%-a)

5.000.000-153.500.000 HUF 
(támogatás max 70%); * 5-9 fő: 1,5 

millió Ft/alkalmazott;
▪ 10-49 fő: 1,5 millió Ft/alkalmazott 

az első 9 
főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 

10. főtől;
▪ 50-249 fő : 1,5 millió Ft/alkalmazott 

az első 
9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 

10-től a 49. főig, és 500 ezer 
Ft/alkalmazott az 50. főtől.

33,3, mrd HUF (GINOP); 18,816 mrd 
HUF (VEKOP)

Magyar Multi Program III. - 
GINOP 1.2.7.20.

Lezárult, 
2020.06.02-ig

2020.09.01 - 
2021.01.28-ig

Mikro, Kis,- 
Középváll, összes 
megye Budapest 

és Pest megye 
nélkül

min. 2,5 M HUF - max. 340 M HUF, 
támogatás mértéke max. 50 %

12 mrd HUF

KKV Start Innováció - 2020-
1.1.1-KKV START

Lezárult 03.01.

  szakmai 
vélemények iránti 

kérelmek 
benyújtási 

határideje: 2020. 
július 20., a 
támogatási 
kérelmek 
benyújtási 

határideje: 2020. 
szeptember 28. 

  
https://nkfih.gov.
hu/hivatalrol/hiva
tal-hirei/2020-111-

kkv-start-
tarsadalmi-
egyeztetes

Mikro,- + Kisváll 
(országos)

innovációs tevékenységének 
ösztönzése piacorientált 
innovációs projektjeik 

támogatásával. 

Min 2 lezárt üzleti év, min 2 fő 
statisztikai létszám; NKFIH innovációs 

szakpolitikai támogató 
vélemény

Elszámolható összköltség nem 
haladhatja meg az előző éves 

árbevételt, Támogatási összeg nem 
haladhatja meg az előző évi saját 
tőkét; Tervezhető éves személyi 
jellegű ráfordítás nem haladhatja 
meg az előző évi ráfordítás 200%-

át; 

Korábban elnyert NKFI Alap 
és/vagy GINOP és/vagy VEKOP 

források (1-2-3-as prioritású); saját 
tőkéje negatív

Innováció bevezetéséhez, adaptív 
innovációhoz, fejlesztéshez 

kapcsolódó; Bérköltség (min50%), 
anyagköltség, külső szolgáltatás; 

Eszközbeszerzés; Immateriális 
javak; pl. bértámogatás + 

eszközbeszerzés.

10 – 20 M HUF (de minimis, 60% 
visszanemtérítendő) 12 mrd HUF

GINOP 2.1.9.20 - Vállalatok 
innovációs 

tevékenységének 
támogatása

Lezárult 

 Még nem nyílt 
meg (2020. július 
1-2020. augusztus 

31. a tervezett 
benyújtási 

időszak) 
https://www.paly
azat.gov.hu/ginop-
219-20-vllalatok-

innovcis-
tevkenysgnek-

tmogatsa#

Mikro + Kis + 
Közép, Nagyváll, 

összes megye 
Budapest és Pest 

megye nélkül

Rövid időn belül növelő 
kísérleti fejlesztési 

tevékenységek + alkalmasak 
legyenek a korszerű, digitális 
vagy Ipar 4.0-as megoldások 
kifejlesztésére, gyártására, 

szállítására, és 
beüzemelésére közép- illetve 

nagyvállalkozások számára

Van futó, még nem lezárt 
GINOP 2-es prioritású pályázata

Csak kísérleti fejlesztés!
Bérköltség

Anyagköltség (max 20%) 
Szolgáltatás (max 50%)

20 – 50 millió forint (35% / 45%), - 
max 50% előleg + többi önerő 

Piaci KFI 2020.1.1.2. Lezárult

2020. május 22-ig 
szakmai 

véleményezés, 
pályázatok 
benyújtása: 

2020.08.22-ig. 
Kimerült a keret, 

jelenleg 
felfüggesztve. 

2021-ben ismét 
megnyitják.

Kis-, közép- vagy 
nagyvállalkozás, 

országos 

Piacképes termék vagy 
szolgáltatás fejlesztése. Nagy 

jelentőségű és összetett 
K+F+I feladatok megoldása

(min 2 év, min 10 fő)

Árbevétel (max összköltség), 
saját tőke (max támogatás), 

személyi jellegű ráfordítás (max 
bérköltség

Bérköltség (min 30%), 
Anyagköltség, Szolgáltatás (max 

30%/40%) 
Eszközbeszerzés (max 40%)

Piacra jutás (max 15%)
Koordináció (max 5%)

„A”: 100 – 400 millió forint; „B”: 400 
– 1000 millió Ft

EKD K+F Folyamatos
Nagyvállalat

meghatározó 
nemzetgazdasági jelentőségű 

beruházási projektek 
Magyarországon történő 

megvalósításának 
elősegítése, a 

munkahelyteremtés 
ösztönzése

KKV-k

Bérköltség
Anyagköltség (max 25%)

Eszköz és épület ÉCS
Bérleti díj

Nincs felső korlát (max 25%)

HIPA 
Versenyképességnövelő I.

Lezárult

2020. áprilistól, 
felfüggesztve 

2020.május 25., 
emelés várható, 
benyújtás: 2020. 
november 30-ig

Közép- vagy 
nagyvállalat, 

Feldolgozóipar / 
Üzleti szolgáltató 

központ 
(országos)

A veszélyhelyzet miatti  
likviditási nehézségek és 

gazdasági visszaesés 
ellensúlyozása, a 

munkavállalói létszám 
fenntartása, a közép- és 
nagyvállalatok legalább 

150.000 euró értékű 
beruházásainak támogatása.

150.000 – 300.000 euró beruházás 
esetén: 30%

300.001 – 500.000 euró beruházás 
esetén: 40%

500.001 euró beruházás felett: 50%, 
de max 800.000 euró

Előleg 100 %

HIPA 
Versenyképességnövelő II.

2020.júliustól Nagyvállalatok
koronavírus okozta károk 

kompenzálására
min. beruházási terv 1.600.000,- 

EUR

a bevételek vagy 
megrendelésállomány 25%-os 

csökkenése, létszám megtartása 
2022.06.30-ig

a károk 100%-a, a beruházás max. 
50%-a; 100% előleg vagy 

utófinanszírozás
50 mrd HUF

GINOP 5.3.12.19.
Ideiglenesen 

szünetel

összes megye 
Budapest és Pest 

megye nélkül

GINOP 1.2.11.20 - Zöld 
Nemzeti Bajnokok

2020.06.02-án 
lezárult

2020.09.01. - 
2020.12.03-ig

Mikro,- Kis,- 
Középváll

min.20.- max. 100 M HUF, max. 50 % 
támogatás mérték

7,3 mrd HUF

GINOP 1.2.9.19. / GINOP 
1.2.9.20. - Hátrányos 
helyzetű települések 

vállalkozások

Még nem 
kezdődött el

várhatóan 2020. 
júliusban

Mikor,- Kisváll., 
összes megye 

Budapest és Pest 
megye nélkül

részesült korábban GINOP 1. 
prioritás pályázatában

Eszközbeszerzés, IT, 
immateriális javak, online 

megjelenés
2-10 millió HUF 5 mrd HUF

Irinyi Terv 2020.02. lezárult várhatóan 2020. 
II. felében

KKV, csak 
feldolgozóipar

50 – 400 millió forint

Beszállítói Fejlesztési 
Program 2020 Tervezet várhatóan 2020. 

II. felében, ITM

Eszközbeszerzés, 
Ingatlanfejlesztés, Képzések, 

Termelés optimalizálás, 
Szervezetfejlesztés, K+F

20 – 200 M HUF tagonként, 
támogatás mértéke max. 100%

EKD Folyamatos Folyamatos
Eszközbeszerzés, Építés és 

felújítás

Minimum 5-10 millió euró 
projektméret, támogatás egyedi 

döntés alapján

2020.1.1.3. IPARJOG 
szellemi alkotások 

levédése
Lezárult

Megnyitástól 
2020.december 

31-ig 
(nkfih.gov.hu) 

első kör 
elbírálása: 2020. 

július 31.

KKV + 
nagyvállalat

min. 0,1 M HUF, max. 
7,5 M HUF, támogatás mértéke max. 
100%, támogatás mértéke max. 50 %

80 mrd HUF

Nagyvállalati Beruházási 
Támogatási Program 2020

Folyamatban várhatóan 2020. 
I. felében, NGM

Középváll, 
Nagyváll.

min. 50 m HUF, al egkisebb 
támogatható projektméret 100 M 

HUF
40 mrd HUF

Ipar 4.0. program 2020 Tervezet várhatóan 2020. 
II. felében

Mikor, - Kis,- 
Közép, - Nagyváll

min. 20 m HUF - max. 500 M HUF, 
támogatás mértéke max. 100%

Hitelprogramok, 
hitelkonstrukciók

Növekedési Hitelprogram 
Hajrá

gazdasági 
társaságok: KKV, 
nagyváll, egyéni 

cég, egyéni 
vállalkozó

1500 mrd HUF

GINOP 8.3.5.18 - 
Technológiai korszerűsítés 

hitelprogram

várhatóan újra 
aktív lesz

2020. november 1-
ig nyújtható be

KKV, összes 
megye Budapest 

és Pest megye 
nélkül

Hitelkonstrukció, a KKV-k 
technológiai korszerűsítése

Eszközbeszerzés
Immateriális javak beszerzése

1 teljes lezárt üzleti évvel nem 
rendelkező: 1 – 25 millió Ft (0%-os 

hitel)
1 teljes lezárt üzleti évvel 

rendelkező: 1 – 150 millió Ft (0%-os 
hitel), saját forrás a projekt min. 10%-

a

230,08 mrd HUF

MFB Krízis Hitel

gazdasági 
társaságok: KKV, 
nagyváll, egyéni 

cég, egyéni 
vállalkozó

180 mrd HUF

Széchenyi Likviditási Hitel Mikro,- Kis,- 
Középváll

Széchenyi Kártya 
Folyószámlahitel Plusz

Mikro,- Kis,- 
Középváll

Széchenyi Beruházási Hitel 
Plusz

Mikro,- Kis,- 
Középváll

Kiemelt növekedési potenciállal bíró KKV-k támogatása

Min 2 lezárt üzleti év, min 3 fő statisztikai állomány, NKFIH 
előminősítés kell, amint megnyílik a pályázat, lehet kérelmezni az 

előminősítést

2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő 
vállalkozásnak

az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25%-
kal visszaesett

a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. 
december 31-ig fenntartja

Foglalkoztatásbővítés ösztönzése

Kiemelt növekedési potenciállal rendelkező KKV-k zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó technológiaváltás (feldolgozóipar)

Folyamatos

Folyamatos

max. 100m HUF; futamidő 2 év 

500.000,- HUF - 1 mrd HUF; futamidő max. 10 év

Min 3 millió euró projektköltség (1-3 év alatt) Min 25 új K+F 
munkahely

Hátrányos helyzetű települeseken (SZVZ) műkodő mikro- és kisvallálkozasok 
fejlesztéseinek támogatása

Folyamatos min. 1 m HUF - max. 150 m HUF, futamidő: 1-15 év; saját erő 0-30 %

max. 250 m HUF, max.100%; futamidő max 3 évFolyamatos

Folyamatos

Min. 2 fő, legalább egy lezárt üzleti év

min. 1 m HUF - max. 20 mrd HUF, futamidő: 3-20 év

 Eszközbeszerzés, Építés és felújítás, K+F költségek

Nagyvállalati integrátor és beszállítói, mikor, ki,- közép, - nagyvállalat

KKV és nagyvállat, csak konvergencia régiókban

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások hasznosulásának előmozdítása érdekében

technológiai korszerűsítés 


