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Részletek a VINOP-1.2.1-21 pályázatról

KKV

Pályázat neve Mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

Pályázat kódszáma VINOP-1.2.1-21

Önnek ideális, ha • A fejlesztéssel érintett épületben működő termelési eszközök teljes villamos-
energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező napelemes rendszer kerülhet 
telepítésre (úgy, hogy a napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-
kal haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye).

• A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett ingatlan területén földi telepítéssel, vagy az 
épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Támogatás formája Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén vissza nem térítővé alakul

Pályázati keretösszeg 200 milliárd Ft

Várható nyertes pályázatok száma 1000-3000 db

Pályázók köre Magyarországon területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Ennyi lezárt teljes üzleti évvel kell 
rendelkezni

Legalább 1 lezárt teljes üzleti év

Elvárt munkavállalói létszám A benyújtást megelőző és átlagos munkavállalói létszám min 3 fő.

Támogatott fejlesztések A pályázat célja kötelezően a technológia fejlesztés beleértve termelési, szolgáltatási, 
infokommunikációs technológiákat, a technológiai kapacitások bővítését, valamint további két 
választható tevékenység, többek között a megújuló energiaforrások felhasználására irányuló 
beruházások támogatása, ingatlanfejlesztés, képzés, tanácsadás.

Igényelhető támogatás 10-629,3 millió forint

Támogatási intenzitás • Az elszámolható költségek 40-70%-a helyszíntől és a vállalkozás mértékétől függően, 
valamint a vállalkozás statisztikai állományi létszáma alapján 9 főig 11 millió Ft/fő, 10-49 
főre 5 millió Ft/fő, 50-249 főig 3 millió Ft/fő.

• A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Speciális feltételek • Budapest területén nem támogatható fejlesztés.
• Támogatást igénylő csak egy helyszínt jelölhet meg.
• Munkavállalók a megvalósítás helyszínétől napi munkába járási távolságra lakhatnak, ezt 

okmányokkal szükséges igazolni.
• Nem támogatható lakhatási, szálláshely, mezőgazdasági tevékenység.
• Pala fedésű tetőszerkezetre nem telepíthető napelemes rendszer.
• Nem támogatható napelemes rendszer bővítése.

Pályázat linkje: https://www.palyazat.gov.hu/node/73365
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