A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
VINOP-1.2.1-21
A Felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és különféle élethelyzetekben működő vállalkozások
számára, továbbá segítséget nyújtson a technológiai háttér megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások
bevezetésében.
I. RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
- A rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 200 milliárd Ft.
- Az igényelhető támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.
- A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb az alábbi táblázat szerinti mértékek:
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Közép-Dunántúl és Pest megye azon települései,
amelyek szerepelnek a Felhívás 1. számú mellékletében
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II. BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ, BENYÚJTÁS MÓDJA
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:
1. benyújtási szakasz: 2021. március 1-16.

Rendelkezésre álló keret: 70 milliárd Ft

2. benyújtási szakasz: 2021. június 15-30.

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

3. benyújtási szakasz: 2021.szeptember 30 - október 15.

Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

4. benyújtási szakasz: 2022. február 1-15.

Rendelkezésre álló keret: 40 milliárd Ft

III. TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni
cégek
Az utolsó lezárt üzleti évet tekintve kizárja a pályázat benyújtásának lehetőségét, ha a saját tőke negatív.
IV. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Bővebb pályázati információ:
Állatorvosi műszerek, diagnosztika
Román Ádám
+3630/651-3074
e-mail: aomuszer@alpha-vet.hu

Digitális platformok, IOT megoldások a
haszonállattartásban
Albertzki Zoltán
+3630/511-2846
e-mail: albertzki.zoltan@alpha-vet.hu

Minőségbiztosítás
Dömötör Szilveszter
+3630/460-5934
e-mail: domotor.szilveszter@alpha-vet.hu

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
- A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele/Képzési szolgáltatások igénybevétele/ Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése
megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el)
- Projekt-előkészítés: infrastrukturális beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele (a projekt összköltségének legfeljebb
5%-át érheti el).
V. A PROJEKT IDŐTARTAMA
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói
Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
VI. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.
VII. ÖSSZES ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉG
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos
statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:
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VIII. A TÁMOGATÁS FORMÁJA
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. Az összköltség
maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem
térítendő támogatássá.
Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány pontot ér el a maximálisan szerezhető 140 pontból. Az elérhető pontszámok esetén
100 pontot jelent, amennyiben a projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének a bázisévben mért bruttó hozzáadott értékhez
képesti növekedése 20%-pontnál magasabb mértékben meghaladja az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedését.
Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében a projekt fizikai befejezését követően.
IX. ELŐLEG
Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de
legfeljebb 629,3 millió Ft.

Bővebb pályázati információ:
Állatorvosi műszerek, diagnosztika
Román Ádám
+3630/651-3074
e-mail: aomuszer@alpha-vet.hu

Digitális platformok, IOT megoldások a
haszonállattartásban
Albertzki Zoltán
+3630/511-2846
e-mail: albertzki.zoltan@alpha-vet.hu

Minőségbiztosítás
Dömötör Szilveszter
+3630/460-5934
e-mail: domotor.szilveszter@alpha-vet.hu

