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Amennyiben az alábbi pályázattal kapcsolatban további kérdése merül fel, keressen 

minket bizalommal az alábbi elérhetőségeink egyikén: 

EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ 

4031 Debrecen, Széchenyi utca 31. 

business@edc.debrecen.hu 

 

 

 

 

 

 

 

Flórika András 

Vállalkozásfejlesztési vezető szakértő 

florika.andras@edc.debrecen.hu 

+36 20 396 6538 

 

Nagy Bettina 

Vállalkozásfejlesztési munkatárs 

nagy.bettina@edc.debrecen.hu 

+36 20 231 2772 

 

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti 

szolgáltatások terjesztésének támogatása 

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 

A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 31-től 2019. január 31-ig lehetséges. 

 

A felhívás célja: 

A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a 

vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja 

elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti 

kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony 

tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői 

döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, 

csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a 

felhőalapú (IaaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások 

bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 4000 db. 

Támogatás intenzitása, mértéke: 

a) A támogatást igénylő vállalkozás minimum 10% saját forrást köteles biztosítani. 

b) A vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft 

lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 
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 A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem 

esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor által 

meghatározott összeg lehet, de maximum 16 millió Ft. 

 A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási 

kérelem esetén a maximális támogatás a Maximális támogatási összeg kalkulátor 

által meghatározott összeg lehet, de maximum 8 millió Ft. 

A vissza nem térítendő támogatás maximális mértéke a GINOP 3.2.1 projekt keretében a 

támogatást igénylő részéről már megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és 

a 3.2.1 projektben létrehozott voucher rendszerben megtalálható (minősített) 

infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer megrendelése esetén az összes elszámolható 

költség 40 %-a, egyéb támogatást igénylő esetében 35%-a lehet. 

c) A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet, utóbbi csak 

akkor, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó. 

A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem 

esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet. 

A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a 

maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet. 

A kölcsön mértéke a GINOP-3.2.1-15 projekt keretében a támogatást igénylő részéről már 

megszerzett „Digitálisan felkészült vállalkozás” minősítés és a 3.2.1 projektben létrehozott 

voucher rendszerben megtalálható (minősített) infokommunikációs üzleti megoldás, rendszer 

megrendelése esetén az összes elszámolható költség minimum 50%-a, egyéb támogatást 

igénylő esetében minimum 55%a lehet. 

d) A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét. 

e) Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb 

támogatásból (pl.: támogatott hitelből) állhat. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a 

projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

f) A kölcsön támogatástartalmának számítása „Az európai uniós versenyjogi értelemben 

vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről 

szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet II. melléklet B) pontjában foglalt képlet, és a 

Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján (http://tvi.kormany.hu/) közzétett referencia 

alapkamatláb alapján számított egyéni referencia kamatláb felhasználásával történik. 

g) Az igényelhető vissza nem térítendő és a kölcsön együttes támogatástartalma 

összesen nem haladhatja meg „Az állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések” 

pontban szereplő maximumokat. 

Támogatást igénylők köre: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon gazdaságilag potenciálisan 

életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében 

hozzájutó, Magyarország területén székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, 

gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek, illetve az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok és szövetkezetek fióktelepei nyújthatnak be, 

amelyek: 
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a) mikro-, kis- és középvállalkozásnak1 minősülnek, 

b) rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 

napot jelentő) üzleti évvel, amelybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít 

bele, továbbá, 

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt, 

d) a kevésbé fejlett régiókban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek (és ott 

legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak), 

e) képesek teljesíteni a 3.4.1 és 3.3 fejezetekben, valamint a Felhívás 2. és / vagy 3. számú 

mellékletekben részletezett műszaki-szakmai feltételeket. 

Jogi forma szerint: 

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

b) egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

c) szövetkezetek. 

Gazdálkodási formakód szerint: 

a) 113 Korlátolt felelősségű társaság 

b) 114 Részvénytársaság 

c) 116 Közkereseti társaság 

d) 117 Betéti társaság 

e) 121 Szociális szövetkezet 

f) 123 Iskola szövetkezet 

g) 124 Agrárgazdasági szövetkezet 

h) 128 Foglalkoztatási szövetkezet 

i) 129 Egyéb szövetkezet 

j) 141 Európai részvénytársaság (SE) 

k) 142 Európai szövetkezet (SCE) 

l) 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

m) 228 Egyéni cég 

n) 231 Egyéni vállalkozó 

  

                                                           
1 Azon vállalkozások, melyek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és 

középvállalkozásnak minősülnek. 
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Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet 

benyújtani: 

I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in 

house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás 

bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése). 

II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások 

terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése). 

Mindkét célterület esetében azon üzleti IKT megoldások támogathatóak, melyek az alábbi 

funkcionális területekre vonatkoznak: 

1. Vállalati CRM, értékesítés terület; 

2. Gyártási terület; 

3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; 

4. Kontrolling és döntéstámogatás; 

5. Beszerzési, logisztikai terület; 

6. Táv- és csoportmunka támogatás; 

7. Pénzügyi, számviteli terület; 

8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) 

9. Internetes megjelenés (Vállalati portál); 

10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow); 

11. Elektronikus iratkezelési megoldás; 

12. Tudásmenedzsment specializált megoldás; 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a I. helyben telepített saját szoftver 

bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak: 

13. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó 

rendszer/megoldás; 

14. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer; 

15. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer; 

Fentieken túl (1.-12. funkcionális terület) kizárólag a II. felhőalapú szolgáltatások 

bevezetéséhez kapcsolódóan az alábbi üzleti IKT megoldások támogathatóak: 

16. Online (elektronikus) fizetési megoldás; 

17. Szolgáltatásmenedzsment; 

A bevezetni kívánt rendszer, megoldás, szolgáltatás meg kell, hogy feleljen a 3.2. fejezetben 

foglalt általános, továbbá a felsorolt rendszerekre (1-17. funkcionális területekre) vonatkozó 
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követelménylistának, illetve az ott részletesen meghatározott kritériumoknak, 

követelményeknek (lásd Felhívás 2. és 3. számú mellékletei). 

Egy támogatási kérelem keretében több funkcionális területre irányuló fejlesztéssel is lehet 

támogatási kérelmet benyújtani az alábbiak figyelembe vételével: 

a) Az 1-17. funkcionális területekből legalább két funkcionális terület kell, hogy 

kiválasztásra kerüljön, továbbá a helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében 

8-15. funkcionális terület csak az 1-7. funkcionális terület közül választott támogatható 

tevékenységgel együtt, illetve a felhőalapú szolgáltatások bevezetése esetében 9-12 

és 16-17. funkcionális terület csak az 1-8 funkcionális terület közül választott 

támogatható tevékenységgel együtt nyújtható be támogatási kérelem. A helyben 

telepített saját szoftverek és a felhőalapú szolgáltatások célterületek között ennek 

teljesítésében van átjárhatóság. 

b) A 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház) és a 9. Internetes megjelenés 

(Vállalati portál) funkcionális területekre együttesen nem nyújtható be támogatási 

kérelem. A vállalati webáruházhoz vagy vállalati portálhoz kapcsolódó 

mobileszközökre történő optimalizációval kapcsolatos tevékenységek, költségek csak 

a 8. vagy 9. funkcionális területen támogathatók (a 13-as alatt nem). 

c) Amennyiben a projektgazda vagy elődszervezete a korábbi időszakban (GOP, 

KMOP) ), vagy a GINOP más konstrukciójának (pl. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 1.3.3) keretében, 

már támogatásban részesült adott infokommunikációs (funkcionális) (cél)területre 

irányuló fejlesztésben, és ha annak a projektnek még tart a fenntartási időszaka, jelen 

konstrukció keretében ugyanarra vonatkozó (cél)terület nem támogatható. 

d) Meglévő informatikai rendszer esetén a fenti funkcionális területekkel való 

modulbővítésre, vagy meglévő, de korszerűtlenné vált rendszer teljes cseréjére is van 

lehetőség támogatási kérelmet benyújtani, az alábbi továbbfejlesztések azonban nem 

támogathatók: 

a. Meglévő, adott típusú rendszer felhasználószám bővítése. 

b. Meglévő webáruház vagy honlap esetén kizárólag tartalomfrissítés, arculat 

átalakítás. 

c. Meglévő rendszer, saját rendszer vagy felhőalapú megoldás által lefedett 

terület kiegészítése (add-on). 

d. A hibrid projektek, azaz az egy funkcionális területen helyben telepített és 

felhő alapú megoldást is tartalmazó fejlesztések, támogathatók, de ugyanazon 

funkcionális terület vagy csak helyben telepített, vagy csak felhő alapú 

rendszerben valósítható meg. 

e. Meglévő, adott típusú rendszer verziófrissítése. Csak önmagában az adott 

üzleti IKT megoldás CMS-ének átnevezése is ennek minősül. 

A Felhívás keretében a fentiek figyelembevételével az alábbi tevékenységek támogathatóak a 

releváns elszámolható költségek (lásd 5.5 rész) alkalmazásával hibrid megoldások esetében: 

I. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil 

technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök 

beszerzése. 
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II. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil 

technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak 

beszerzése. 

III. Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil 

technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, 

tanácsadási és betanítási tevékenységek. 

IV. Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai 

megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek. 

V. Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása. 

Helyben telepített saját szoftver bevezetése esetében csak az I-III. és V. pontok, a felhőalapú 

szolgáltatások bevezetése célterület esetében csak az I. (csak kliensoldali eszközök 

beszerzése esetén), illetve a IV-V pontok alkalmazhatóak. 

A konstrukció felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületén az igénybe venni kívánt üzleti 

megoldások szolgáltatási / bérleti díja legfeljebb 22 hónapig lehet támogatható. 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt vissza nem térítendő 

támogatási összeggel, illetve a kölcsön összegével csökkentett részét kitevő önerővel kell 

rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb 

támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. 

Saját forrásnak a Kedvezményezett által a projekthez igénybevett állami támogatást, valamint 

az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által 

központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá sem közvetlenül, sem közvetve nem tartozó 

uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás minősül. A saját forrás minimálisan elvárt mértéke 

a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a. 

A felhívás révén igénybe vett támogatás keretében elszámolt kiadási tételekre – azaz a projekt 

összes elszámolható költségére - vonatkozóan egy operatív program keretében többszörösen, 

illetve több operatív programból, vagy az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös 

vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül 

vagy közvetve nem tartozó (pl. Horizont2020) uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, 

amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg 

a kiadási tétel teljes összegét. 

Fentiek alapján a jelen Felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem szerinti projekt 

elszámolható költségei tekintetében további uniós finanszírozás igénybevételére nincs 

lehetőség. 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő 

igazolt saját forrással kell rendelkeznie, azzal, hogy a 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 34. § 

alapján a kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetében a 

támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. Mivel a kölcsön 

állami támogatásnak minősül, támogatástartalma egybeszámítandó a Felhívás keretében 

nyújtott vissza nem térítendő támogatás támogatástartalmával. Az egyes projektek 

vonatkozásában a maximális támogatási intenzitás nem léphető túl, tehát amennyiben a 

megítélt vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön támogatástartalma eléri a maximális 
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támogatási intenzitást, a projekt a megítélt vissza nem térítendő támogatás és kölcsön 

összegén felül saját forrásból finanszírozandó. 

A támogatást igénylő az önerő rendelkezésre állásról – választása szerint - legkésőbb az első 

kifizetési igénylés (ideértve az előlegigénylést is) benyújtásakor nyilatkozhat, amelyben 

vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását. 

Amennyiben a kedvezményezett a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, 

egy összegben kérelmezi, úgy az önerő igazolására nincs szükség. 

Előleg: 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású 

tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető 

támogatási előleg maximális mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de 

legfeljebb 12 millió Ft. 

Felhívjuk a kedvezményzettek figyelmét, hogy a támogatási előleg - vagy több részletben 

történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete - kifizetésétől számított 12 hónapon belül 

időközi kifizetés igénylést szükséges benyújtani és az előleg folyósításától számított 3 éven 

belül, de legkésőbb a záró kifizetési igénylésben az előleggel elszámolni. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 116. § (4) bekezdés értelmében 

egyszeri elszámolás esetén támogatási előleg nem igényelhető. 


