
  

 

Aktuális pályázatok 

 

Újra benyújthatóvá vált „A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai 

innováció révén” című felhívás a vidéki kkv-k számára. Akár 30 millió forint igényelhető. 

2018. december 10-től a mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban pályázat 

is megnyílik, élelmiszer feldolgozók esetén max. 500 millió Ft (kollektív beruházásoknál 1,5 

milliárd forint), borászati üzemek esetében akár 200 millió Ft támogatás igényelhető. 

  
(További információkért kattintson a megfelelő helyre a Ctrl billentyű nyomva tartásával – 
visszalépni hasonló módon, a Ctrl billentyűvel és a „Vissza az első oldalra” szövegre kattintva 
lehet): 

 KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén 

 Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban 
 
Jelen dokumentum az aktuális informálódást szolgálja, és a készítés időpontjában (2018.09.05) érvényes adatokat tartalmazza. 
Ez a dokumentum nem minősül nyilvános ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltését szolgálja. Bár az általunk felhasznált 
forrásokat megbízhatónak tartjuk, az információk teljességéért és helyességéért nem vállalunk felelősséget. Különösen 
számadatok tekintetében fenntartjuk a tévedés lehetőségét. 
  



  

 

KKV-k versenyképességének növelése adaptív 
technológiai innováció révén  

(GINOP 2.1.8-17) 

 

 

Újra benyújthatóvá váltak a pályázatok vidéki kkv-k számára. Megnövelt keretösszeg, 

magasabb maximális támogatási összeg, 2018. szeptember 27-ig. 

Olyan eszközökre, immateriális javakra igényelhető támogatás, amelyek a vállalkozás 

életében újdonságtartalommal bírnak. 

A támogatási összeg minimum 5, maximum 30 millió Ft lehet, a támogatási intenzitás 

pedig akár 50% is lehet. 

 

A vidéki mikro- kis- és középvállalkozások több mint 42 milliárd forintos keretösszegből 

gazdálkodhatnak. A pályázatra több mint 1600 pályázati igény érkezett be, több mint 18 

milliárd forint támogatást már ki is osztottak. 

 

A pályázatok 2018. szeptember 27-ig nyújthatóak be, de valószínűsíthető, hogy a keret 

hamar ki fog merülni, nem érdemes késlekedni. 

 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Mezőgazdasági termékek értéknövelése a 
feldolgozásban  

(VP – 3-4.2.1-18) 

 

 

Várhatóan 2018. december 10-től benyújthatóvá válik a mezőgazdasági termelőknek, 

illetve a mezőgazdasági termelőknek nem minősülő kkv-k számára a felhívás, melynek 

célja a versenyképesség növelése, az előállított termékek értékének növelése, a 

foglalkoztatás segítése. 

 

Élelmiszer feldolgozó üzemek: támogatás igényelhető korszerű gépek, eszközök 

beszerzésére, épületek, építmények kialakítására. 

Borászati üzemek: támogatás igényelhető borászati gépek, technológiai berendezések 

beszerzésére, épületek, építmények kialakítására. 

Mindkét célterület esetében támogathatóak az energiafelhasználást csökkentő, valamint a 

megújuló energiaforrást hasznosító beruházások. 

 

A támogatás mértéke régiónként és vállalkozási típusonként eltérő, de akár 50% is lehet. 

Élelmiszer feldolgozók esetében: egyéni beruházás esetén max. 500 millió, kollektív 

beruházás esetén max. 1,5 milliárd forint igényelhető. 

Borászatok esetében max. 200 millió forint igényelhető. 

 

 

 

Vegye fel a kapcsolatot szakértőinkkel! 

 

(Vissza az első oldalra) 

 

 

 

 
 


