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Felhívás címe 

 
GINOP-3.2.2-2016 - TERVEZET! 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,  
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása  

 

Célok 

 
Jelen konstrukció segítségével támogatott: 

 ’A’ célterület: komplex üzleti IKT rendszerek, alkalmazások on-premise (vagy in house) típusú 

bevezetése, 

 ’B’ célterület: a felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások, szolgáltatások igénybevétele. 

 

Forrás 

 

Vissza nem térítendő támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 17,5 milliárd Ft (2016) 
Visszatérítendő támogatásra (támogatott hitel) rendelkezésre álló keretösszeg: 21,9 milliárd Ft (2016) 
 

Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db 
 

Támogatás mértéke és 
összege 

 
Vissza nem térítendő támogatás mértéke: maximum 35 % (GINOP 3.2.1 projekthez kapcsolódóan 40%) 
Vissza nem térítendő támogatás összege: 1 millió Ft - 24 millió Ft 

 ’A’ célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén: maximum 16 millió Ft 

 ’B’ célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén: maximum 8 millió Ft 

 
Visszatérítendő támogatás (kamattámogatott hitel) mértéke: maximum 55 % (GINOP 3.2.1 projekthez 
kapcsolódóan 50 %) 

Visszatérítendő támogatás (kamattámogatott hitel) összege: 1,25 millió Ft – 37,5 millió Ft 

 ’A’ célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén: maximum 25 millió Ft  

 ’B’ célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén: maximum 12,5 millió Ft  
 

Önrész: minimum 10 %. 
 

Előleg összege 

 

Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatási összeg legfeljebb 50%-a, maximum 
12 millió Ft. 
 

Pályázat benyújtása 
 
2016. nov. 2. – 2018. nov. 2. 

 

Megvalósítási helyszín 

 

Magyarország kevésbé fejlett konvergencia régiói (Budapesten és Pest megyén kívül) 
 
A megvalósulási hely a támogatási kérelem benyújtásáig a cégnyilvántartásban bejegyzett székhely, 

telephely, fióktelep, mely a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában per- és igénymentes. 
  

Támogatást igénylők köre 

 

Mikro-, kis- és középvállalkozások: 

 jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek, 

 amelyek legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkeznek, 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt 

 amelyek a konvergencia régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek és ott 
legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmaznak vagy alkalmazni fognak legkésőbb a 
projekt befejezéséig. 

 

Támogatható 
tevékenységek 

 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani: 
 
’A’ célterület: 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): 
 

Modern vállalat/szervezet irányítási, termelési/szolgáltatási környezet kialakításához kapcsolódó komplex 
vállalati és szervezeti infokommunikációs és mobilfejlesztések támogathatóak, az alábbi funkcionális 
területekre vonatkozóan: 

 Vállalati CRM, értékesítés terület; Gyártási terület; Humán erőforrás menedzsment és 
bérszámfejtés; Kontrolling és döntéstámogatás; Beszerzési, logisztikai terület; Táv- és 

csoportmunka támogatás; Pénzügyi, számviteli terület; Internetes értékesítés (Vállalati 
webáruház); Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás; 
Internetes megjelenés (Vállalati portál); Munkafolyamat-irányítási rendszer (workflow); Elektronikus 

iratkezelési rendszer; Kiegészítő - Tudásmenedzsment specializált rendszer; Kiegészítő - 
Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer; Kiegészítő - RFID technológiát 
alkalmazó specializált rendszer. 
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’A’ célterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 
bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése, 

II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 

bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése, 
III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák 

bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási 

tevékenységek, 
IV. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható). 

 

’B’ célterület: Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 
terjesztése és bevezetése a kkv-k körében: 
 

Modern vállalat/szervezet irányítási, termelési/szolgáltatási környezet kialakításához kapcsolódó felhőalapú 
és egyéb online elérhető üzleti megoldások bevezetése támogatható, az alábbi funkcionális területekre 
vonatkozóan: 

 Vállalati CRM, értékesítés terület; Gyártási terület; Humán erőforrás menedzsment és 
bérszámfejtés; Kontrolling és döntéstámogatás; Beszerzési, logisztikai terület; Táv- és 

csoportmunka támogatás; Pénzügyi, számviteli terület; Internetes értékesítés (Vállalati 
webáruház); Internetes megjelenés (Vállalati portál); Munkafolyamat-irányítási megoldás 
(workflow); Elektronikus iratkezelési megoldás; Tudásmenedzsment specializált megoldás; Online 

(elektronikus) fizetési megoldás; Szolgáltatásmenedzsment. 
 
’B’ célterületen az alábbi tevékenységek támogathatóak: 

I. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai 
megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek, 

II. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).  

 

Elszámolható költségek 

 

A projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 75 millió Ft. 
 
’A’ célterület esetén: 

 Immateriális javak beszerzésének költsége (minimum 40 % - maximum 90 %), 

 Eszközbeszerzés költségei (maximum 20 %; okostelefonok és tabletek maximum nettó 120 ezer 

Ft/db; okostelefonok és tabletek maximum 10 % vagy mennyisége a létszám legfeljebb 50 %-a), 

 Szakértői szolgáltatások költségei (minimum 10 % - maximum 50 %; tanácsadás: maximum nettó 

96 000 Ft/embernap). 
 

’B’ célterület esetén: 

 Eszközbeszerzés költségei (maximum 20 %; okostelefonok és tabletek maximum nettó 120 ezer 
Ft/db; okostelefonok és tabletek maximum 10 % vagy mennyisége a létszám legfeljebb 50 %-a), 

 Szakértői szolgáltatások költségei (a szolgáltatásbérleti díjat kivéve) (maximum 25 %, tanácsadás: 

maximum nettó 96 000 Ft/embernap), 

 Igénybevett infokommunikációs szolgáltatás költségei (szolgáltatásbérleti díja legfeljebb 22 

hónapig). 
 

Mindkét célterület esetén: 

 Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei (maximum 0,5 %). 

 
’B’ célterületre vonatkozó szolgáltatás bevezetés kapcsán a támogatást igénylőnél az egy megoldás -
felhasználóra és egy hónapra vetített fejlesztési (szolgáltatási) költség nem haladhatja meg a (nettó) 40 ezer 

Ft-ot. 
 

Kötelezettségvállalás 

 

A támogatást igénylőnek az a) és b) pontban foglalt feltételek közül egy vállalást kell választania. 
 

a) Üzemi eredmény növekedése: 

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység 
eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő 
támogatás értékének legalább 25%-át. 

 
b) Elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedése: 

A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves 

nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási 
kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át. 
 

c) A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati 
folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások 
száma: 

A kedvezményezett által a támogatási kérelemben vállalt érték. 
 

Fenntartási kötelezettség  ’A’ és ’B’ célterület esetében is: 3 év 

Projekt megvalósítás 
 

 ’A’ és ’B’ célterületre irányuló támogatási kérelem esetén is: 24 hónap 
 


