
 

 

 

 

 P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S  

Vállalti komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások terjesztésének támogatása 

A felhívás kódszáma: GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

 

1. A felhívás célja: A hazai kkv-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának 

növelése, az infokommunikációs technológiák (IKT) eszközök, alkalmazások és 

szolgáltatások készségszintű és professzionális használatának javítása. 

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 39,4 milliárd Ft 

▪ vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 17,5 milliárd Ft 

▪ kölcsön keretösszege: 21,9 milliárd Ft 

  A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db 

 

2. Támogatást igénylők köre: 

Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek: 

 rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít 

bele, továbbá  

 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt,  

 a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott 

legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak) 

Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek,  

c) szövetkezetek 

 

 



 

 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 

 113 Korlátolt felelősségű társaság  

 114 Részvénytársaság  

 116 Közkereseti társaság  

 117 Betéti társaság  

  

 121 Szociális szövetkezet  

 123 Iskola szövetkezet  

 124 Agrárgazdasági szövetkezet  

 128 Foglalkoztatási szövetkezet  

 129 Egyéb szövetkezet  

 141 Európai részvénytársaság (SE)  

 142 Európai szövetkezet (SCE)  

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  

 228 Egyéni cég  

 231 Egyéni vállalkozó 

 
 

3. Támogatható tevékenységek köre: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet 

benyújtani: 

I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise 

vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve 

alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése) 

II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 

terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).  

 

Mindkét célterület esetében támogatható: 

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;  



 

 

 

 2. Gyártási terület;  

 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;  

 4. Kontrolling és döntéstámogatás;  

 5. Beszerzési, logisztikai terület;  

 6. Táv- és csoportmunka támogatás;  

 7. Pénzügyi, számviteli terület;  

 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)  

 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);  

 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);  

 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;  

 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás; 

 

Kizárólag az I. célterület esetén: 

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;  

 

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;  

 

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;  

 

Kizárólag a II. célterület esetén: 

 

 16. Online (elektronikus) fizetési megoldás;  

 17. Szolgáltatásmenedzsment;  

 

4. Elszámolható költségek köre: 

Beruházáshoz kapcsolódó költségek 

 I. CÉLTERÜLET ESETÉN: 

 Immateriális javak beszerzésének költsége 

 MINDKÉT CÉLTERÜLET ESETÉN: 

 Eszközbeszerzés költségei 

 

 



 

 

 

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

 I. CÉLTERÜLET ESETÉN: 

▪ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei vállalati 

folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, bevezetéséhez 

kapcsolódó szolgáltatások,  

▪ Képzéshez kapcsolódó költségek vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi 

rendszerek, megoldások, implementálásához igénybe vett oktatás, betanítás, illetve a 

kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei,  

▪ Egyéb szakértői szolgáltatás költségei vállalati folyamatmenedzsment és e-

kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybe vett IT és 

telekommunikációs eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei.  

 

 II. CÉLTERÜLET ESETÉN: 

▪ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: felhőalapú és egyéb 

online üzleti megoldások bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs 

szolgáltatások költségei,  

▪ Képzéshez kapcsolódó költségek, 

▪ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj. 

 MINDKÉT CÉLTERÜLET ESETÉN: 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei 

 

5. A támogatás mértéke: 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, 

ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.  

I. célterület esetén: maximum 16 millió Ft 

II. célterület esetén: maximum 8 millió Ft 

c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak akkor, 

ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.  



 

 

 

I. célterület esetén: 25 millió Ft 

II. célterület esetén: 12,5 millió Ft 

 

6. Előleg igénylése: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a 

vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális 

mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft.  

 

7. Benyújtás határideje: 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetsége 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges.  


