
 

Mikro-, kis- és középvállalkozások egészségipari termékek 
gyártására irányuló fejlesztéseinek támogatása 

 
TERVEZET 

 
GINOP-1.2.15-21 

 
A konstrukció célja 
Jelen felhívás célja olyan kkv-k támogatása, amelyek egészségipari termékek 
gyártása terén terveznek technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket, illetve 
kapacitásbővítő beruházásokat, amellyel hozzájárulnak a hazai egészségipar 
fejlődéséhez, az egészségügyi ellátás biztonságának javításához és a koronavírus-
járvány elleni védekezéshez. 
 
A támogatás összege 
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 30 – max. 2.000 millió Ft 
 
A támogatás maximális intenzitása: 
 

• Koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására 
irányuló beruházási támogatás esetén: 80% 

• Regionális beruházási támogatás esetén: 70% 

• Képzési támogatás esetén: 60-70% 

• De minimis támogatás esetén: 70% 
 
Támogatható tevékenységek: 
 
Önállóan támogatható tevékenységek (min. 30%-a az összköltségnek) 

• Új eszközök, gépek beszerzése, 

• Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve: 
o automatizált termelési rendszerek fejlesztése 
o gyártási technológiák fejlesztése 
o folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák 

fejlesztése 
o robottechnológia alkalmazása 
o intelligens gyártás megoldások beszerzése 
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek (max. 70%-a az összköltségnek) 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 60%) 

• Információs technológia-fejlesztés (max. 50%) 

• Gyártási licence, gyártási know-how (max. 20%) 

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 20%, de max. 50 mft) 

• Képzési szolgáltatások (max. 20%, de max. 20 mft) 
 

A projekt területi korlátozása 
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió településein megvalósuló fejlesztés. 



 

Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a 
támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek: 

• koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló 
projekt megvalósítása esetén nem lehet korábbi 2021. január 4. napjánál, 

• a felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából 
releváns termékek előállítására irányuló egészségipari projekt megvalósítása 
esetén nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál. 

 
Pályázat benyújtásához az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által lefolytatott 
sikeres szakmai előminősítési eljárás, mely során kiemelten fontos: 

• a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló, 

• a Felhívás céljának megfelelő, de nem a koronavírus-járvány szempontjából 
releváns termékek előállítására irányuló egészségipari fejlesztés 
megvalósítása. 

 
A koronavírus-járvány szempontjából releváns terméknek minősülnek a 
következők: 

• a koronavírussal fertőzöttek kezeléséhez szükséges 
o gyógyszerek, a megelőzéshez szükséges eszközök és oltóanyagok, 

beleértve az ezek előállításához szükséges hatóanyagokat, 
alapanyagokat és közbenső termékeket 

o diagnosztikai, kórházi és orvostechnikai eszközök, beleértve az ezek 
előállításához szükséges alapanyagokat; 

• a koronavírus-járvány terjedésének megelőzéséhez szükséges 
fertőtlenítőszerek, beleértve az ezek előállításához szükséges vegyi anyagokat; 

• a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében 
felhasználható adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök. 

 
A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén 
valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőzően bejegyzésre kell kerülnie (építési teleknek is). 
 
Támogatást igénylők köre 
 
Mikro-, kis- és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt, teljes üzleti évvel 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 5 fő volt,  

• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt 
vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és 
egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok fióktelepei. 

• amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem 
benyújtása előtt kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy 
előminősítésen átestek. 

 



 

A támogatás maximális mértéke 
 

 Támogatási jogcím  Régió 
Mikro- és 

kisvállalkozás 
Közép-

vállalkozás 

A koronavírus-járvány 
szempontjából releváns 
termékek előállítására 
irányuló beruházási 

támogatás  

Konvergencia 
régióban 

80% 80% 

Regionális beruházási 
támogatás / 

Képzési támogatás / 
Csekély összegű 

támogatás 

Nyugat-Dunántúl 45% 35% 

Közép-Dunántúl 55% 45% 

Dél-Dunántúl 70% 60% 

Észak-
Magyarország 

70% 60% 

Észak-Alföld 70% 60% 

Dél-Alföld 70% 60% 

 
A visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint 
az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén átalakítható vissza 
nem térítendő támogatássá. Ennek pontos kiszámításához személyes 
konzultációra van szükség! 
 
Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes! 
 
Előleg igénylés: 100% (kötelező) Biztosíték: Nem releváns 
 
Beadási határidő: 

2021. április 8. – április 29. 
 
További információ: 
 
Farkas Tamás mobil: +36 70 381 05 30 
okl. közgazdász, adótanácsadó e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu 

mailto:farkas.tamas@eccconsulting.hu

