
 

Divat és Dizájnipari mikro-, kis-és középvállalkozások 
modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 

segítő fejlesztések támogatása 
 

VEKOP-1.2.7-20 
 

A konstrukció célja 
A divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai 
fejlesztések támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint 
jövedelemtermelő képességük megerősítése. 
 
Támogatást igénylők köre 
 
KKV-k: 

a) IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy az 
előminősítésen átestek 

b) min. 1 lezárt, teljes üzleti év  
c) min. 3 fő éves átlagos statisztikai állományi létszám  
d) pályázat szerinti támogatható TEÁOR tevékenység cégkivonatban szerepel  
e) magyarországi székhely, kettős könyvvitel  

 
Támogatható tevékenységek 
 
Önállóan támogatható tevékenységek (min. 20%) 

• Új eszközök, gépek beszerzése 

• Új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az 
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 

• Gyártási licenc, gyártási know-how (max. 10%) 

• Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, 
korszerűsítés (max. 50%) 

• Információs technológia-fejlesztés (max. 50%) 

• Iparjogvédelmi tanácsadás (max. 10%) 

• Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing (max. 20%) 

• Külpiaci megjelenés, szakmai vásárok, kiállítások, termékbemutató 

• Bérköltség-támogatás (max. 35%) 

• Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (max. 15%) 

• Kötelezően előírt nyilvánosság (max. 0,5%) 

• Ingatlan bérlés (max. 10%) 



 

 
A projekt területi korlátozása: 
 
Kizárólag Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés 
támogatható. 
 
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig a cégbírósági 
nyilvántartásba bejegyzésre kell kerülnie! 
 
A támogatás összege: 

min. 5 – max. 100 millió Ft 
 
 
A támogatás mértéke: 

max. 70% 
 
A visszatérítendő támogatás a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint 
az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén átalakítható vissza 
nem térítendő támogatássá. Ennek pontos modellezéséhez személyes 
konzultációra van szükség! 
 
Előleg igénylés: 100% 
 
Biztosíték: Nem releváns 
 
Beadási határidő: 
 
2021. március 1. – március 31. 
 
Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes! 
 
További információ: 
 
Farkas Tamás mobil: +36 70 381 05 30 
okl. közgazdász, adótanácsadó e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu 
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