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A konstrukció célja 
 
A pályázat keretében nyújtott támogatások fő célja a Magyarországon működő 
élelmiszeripari koordinátor szervezet vállalkozások, jellemzően a kiskereskedelmi 
láncok, a vendéglátóipar HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés gazdasági 
szereplői által támasztott igények és a hazai élelmiszeripari beszállítói képességek 
közötti különbségek áthidalásának támogatása. 
 
Fejlesztendő tevékenységek: 

• TEÁOR 10 Élelmiszergyártás (minden alkategória, kivéve 109 Takarmány 
gyártása) 

• TEÁOR 11 Italgyártás (minden alkategória) 
 
Vissza nem térítendő támogatás összege: 
 
Mikro- és kisvállalkozások: min. 50 millió Ft – max. 500 millió Ft 
Közép- és nagyvállalatok: min. 50 millió Ft – max. 2.000 millió Ft 
 
A támogatási intenzitás legfeljebb 50%-os. A beérkezett kérelmek függvényében 
ennél alacsonyabb intenzitás megajánlására is sor kerülhet, KKV-k esetében min. 
35%. 
 
Támogatási előleg: támogatás 100%-a 
 
Támogatást igénylők köre 
 
Mikro-, kis- és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma min. 3 fő volt, 

• 2017-2020 között árbevétele egyik évben min. 20 millió Ft volt, 

• egy főre jutó éves személyi jellegű ráfordítás összege legalább 2 millió forint/év 

• főtevékenységük alapján élelmiszeripari vállalkozásoknak minősülnek (kivéve 
takarmány gyártás), vagy min. 1 év folyamatos élelmiszeripari tevékenység 

• támogathatók a primőr, feldolgozást nem igénylő mezőgazdasági termékeket 
termelő (pl. paradicsom, gyümölcs, zöldség), valamint a halászati és 
akvakultúra termékek előállítását és/vagy feldolgozása (kivéve az árbevétel 
50%-át meghaladó éves árbevétel) 

 
Nagyvállalatok: 

• kizárólag beszállítói szerepkörben 
 
 



 

A projektek megvalósítási időtartama 

• a kkv-k esetében legfeljebb 12 hónap, illetve amennyiben a projektnek része 
kutatási-fejlesztési, illetve építésitevékenység is, abban az esetben legfeljebb 
24 hónap, 

• a nagyvállalatok esetében legfeljebb 24 hónap 

• környezeti hatástanulmány elkészítését igénylő beruházás esetében 
egységesen 24 hónap 

 
Benyújtási határnapok 
 
IFKA előminősítés: 2021. február 28. 12 óráig 
Támogatási kérelmek: 2021. március 9. nap 14 órától április 15. nap 16 óráig 
 
Jogosultsági kritériumok 
 
1. A projekt hozzájárul az alábbi célkitűzések egyikéhez (akár átfedéssel): 

 
1.1. az élelmiszerláncokhoz és egyéb koordinátor szervezetek kapcsolódó 

beszállítói státuszt fejlesztő területekhez, termékkörhöz vagy technológiához 
(pl. csomagolás) kapcsolódó problémák megoldására alkalmas beruházások, 

 
1.2. az élelmiszer kiskereskedelemben magasabb növekedési potenciállal 

rendelkező termékkörökhöz kapcsolódó beruházások, 
 

1.3. meglévő beszállítók fejlesztése (pl. kapacitásbővítés), 
 

1.4. új beszállítók bevonása, fejlesztése. 
 

2. Kereskedelmi láncok saját márkás termékeinek fejlesztése nem támogatható. 
 

3. A kereskedelmi lánc és az egyéb koordinátor szervezet vállalkozások (mint 
„koordinátor szervezetek”) és a programban érintett minden, meglevő vagy 
jövőbeni beszállítója kétoldalú együttműködési megállapodást – 
szándéknyilatkozatot - kell, hogy aláírjon a támogatás igényléséhez. 

 
4. Csak akkor nyújtható a támogatás, ha a beszállítót a kereskedelmi lánc vagy egyéb 

koordinátor szervezet részéről nem köti kizárólagos beszállítási kötelezettség. Az 
koordinátor szervezet vállalkozások ebben a programban nem támogathatók. 

 
Koordinátor szervezetek 
 
A kiskereskedelmi láncok mellett lehetnek nagykereskedők, online kereskedelmi 
vállalkozások, a vendéglátóipari HORECA szegmens, illetve a közétkeztetés 
gazdasági szereplői, ezen belül kis, közép- és nagyvállalatok, amelyeknek a pályázati 
felhívást megelőző bármely 3 lezárt üzleti évének éves nettó árbevétele 
meghaladja a 2 milliárd forintot. Külföldi (székhelyű) integrátor is regisztrálhat a 
Programban, együttműködési megállapodás külföldi integrátorral is köthető. 



 

Koordinátor szervezetekre vonatkozó feltételek 
 
Pályázati felhívást megelőző bármely 3 lezárt üzleti év éves nettó árbevétele: 

• min. 50 milliárd Ft, úgy 20 beszállítóval vehet részt 

• min. 10 milliárd Ft, úgy 10 beszállítóval vehet részt 

• min. 2 milliárd Ft, úgy 5 beszállítóval vehet részt 
 
A Programban nem részesülhet támogatásban olyan beszállító, amely a 
fejlesztés megvalósítása érdekében azonos tulajdonosi körhöz tartozó 
koordinátor szervezettel kíván együttműködni. 
 
Egyéb feltételek: 

• a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik 
saját tulajdonú székhellyel vagy telephellyel  

• árbevétele meghaladja a projekt összköltségét 

• fenntartás KKV-k esetébe 3 év, nagyvállalatoknak 5 év 

• min. 25% saját forrás 

• sikeres IFKA előminősítés 
 
Támogatható tevékenységek: 
 
1. A meglévőnél magasabb minőséget biztosító: 

1.1. új eszközök, gépek beszerzése 
1.2. új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve 

1.2.1. az automatizált termelési rendszerek fejlesztését 
1.2.2. termékkínálat bővítését lehetővé tevő gyártási technológiák fejlesztését, 
1.2.3. folyamatautomatizálási eszközök, 
1.2.4. robottechnológia alkalmazását, 
1.2.5. intelligens gyártási megoldások beszerzését 

2. Információs technológia-fejlesztés 
3. Gyártási licenc, gyártási know-how 
4. Ingatlan és infrastruktúra beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, zöld mezős 

építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés 
5. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
6. Képzés 
7. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák 
 
A projekt területi korlátozása 
 
ORSZÁGOS, kivéve Budapest területén és Pest-Megye nem támogatható 
településein megvalósuló fejlesztés. 
 
További információ: 
 
Farkas Tamás mobil: +36 70 381 05 30 
okl. közgazdász, adótanácsadó e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu 

mailto:farkas.tamas@eccconsulting.hu

