Irinyi Terv meghatározott iparágakba tartozó vállalkozásoknak
fejlesztések és beruházások támogatására

Benyújtási határidő
Támogatás formája

2022. január 07. - 2022. január 20.
Vissza nem térítendő állami támogatás!


Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:

Gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai
részvénytársaság, európai szövetkezet.
 Vállalkozás mérete alapján mikro-, kis- és középvállalkozások.
 Átlagos statisztikai létszáma a megelőző 12 hónapban 1-249
fő között van.
 Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú, cégkivonatba
bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel.
4 068 031 168 Ft

Támogatás összege

minimum 25 millió - maximális összege 400 millió Ft

Támogatási intenzitás

Induló vállalkozás esetén kizárólag a legkisebb támogatható
mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás, a támogatás
összege legfeljebb 25 millió forint.
legfeljebb 50 %

Benyújtás formája
Célzott ágazatok

Célzott tevékenységek

Önerő

Biztosíték

Előleg

Online benyújtás kizárólag az elektronikus kitöltőprogram
segítségével.
járműgyártás,
speciális gép- és járműgyártás,
élelmiszeripar,
egészséggazdaság,
zöldgazdaság,
IKT szektor
 Új, innovatív, magas magyar hozzáadott értékű, gazdasági
tevékenység során üzletileg is hasznosítható termékek,
technológiák fejlesztése.
 Új technológiák, digitális technológiák felhasználása.
 Területi egyenlőtlenségek feloldására való törekvés.
 Hazai erőforrások hasznosítása (hazai nyersanyag magas
hozzáadott értékű hazai feldolgozása).
 Energia- és anyaghatékonyság, továbbá a táji adottságokon
alapuló bölcs és takarékos területhasználat ösztönzése –
megújuló
energia
használata,
valamint
az
energiahatékonyságot
szolgáló
(pl.
épületgépészeti)
berendezések használata.
Legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási
összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az
önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből
származó egyéb támogatásból állhat.
A támogatói okirat biztosítékaként Kedvezményezett a támogatási
előleg összegének 100%-ának megfelelő biztosíték nyújtására
köteles.
A biztosítékok hiányában támogatási előleg nem folyósítható.
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Támogatható tevékenységek

a) kapacitásbővítés,
b) új létesítmény létrehozása, új telephelyen,
c) termékkínálat bővítésére,
d) termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló
beruházások,
e) termékek piacra vitele (kereskedelmi hasznosításra alkalmas
termék kifejlesztése, kkv-k
vásárokon való részvétele),
f) kutatási és fejlesztési tevékenység,
g) az f) és a h) ponthoz kapcsolódó iparjogvédelem,
h) innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,
i) az a)-e) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás,
j) az a)-e) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó
beruházás.
Eszközbeszerzés minimum nettó 200.00 Ft értékben,
Eszközkezelés betanítás,
Tárgyi eszközbérlés,
Infrastrukturális beruházás
Az új termelı eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan
építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei,
Hardver beszerzése egyenként minimum nettó 30.000 Ft,
Szoftver, gyártási licenc, gyártási know-how,
Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési
rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása költsége,
Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel.
Földterület, telek, illetve ingatlan beszerzési költsége,
Tanácsadás díja,
Az előkészítési célú tevékenység költségei,
A meglévő gépek átalakításának költségei, ha az átalakítás
után a gép teljesítménye, paramétere nem változik,
Járművek költségei,
Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását
szolgáló, szinten tartó felújítási munka költségei,
Pályázatírás költsége.
I. Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés

Elszámolható költségek

Nem elszámolható költségek

Igénybe vehető szolgáltatások
Költségek finanszírozásának mértéke

Támogathatóság feltétele

A projekt maximális elszámolható összköltsége legfeljebb utolsó
vagy utolsó előtti lezárt, teljes, rendelkezéseinek megfelelő üzleti
év éves beszámoló szerinti mérlegfıösszegének vagy árbevételének
a háromszorosa lehet.
Az elszámolni kívánt költségeket legalább 2 db árajánlattal
szükséges alátámasztani.
TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:
i.
élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
ii.
egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5.,
G46.46., M72.11., Q86., Q87.
iii.
jármőipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.C30.4., C30.9.
iv.
zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41.,
C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17.,
C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53.,
C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61.,
C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12.,
E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00.,
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G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69.,
G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
v.
IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8.,
G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.
vi.
speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4.,
C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12.,
M72.19.
vii.
az i)-vi) pontban nem meghatározott TEÁOR
tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást
igénylı igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben
meghatározott célokkal való összhangját.
A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a
kérelemben kiválasztott megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
A fenntartási időszak a projekt megvalósításának befejezésétől
számított 3 évig.
Támogatói Okirat hatályba lépését követően 12 hónap áll
rendelkezésre.

Vállalások
Fenntartási időszak
Teljesítés ideje

Pályázat eredeti forrása:
https://www.ifka.hu/hu/page/irinyi-2021
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