
 

 

Módosult a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című felhívás 

 

 A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési  kapacitásainak 
bővítése” című (GINOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás a mai nappal módosult az alábbiak szerint: 

 
- A Felhívás keretében az igényelhető támogatás összege 250 millió Ft-ról 500 millió Ft-ra 

emelkedett, így az igényelhető előleg összege 125 millió Ft-ról 250 millió Ft-ra emelkedett. 

- A Felhívás 4.4.2.3.1. A tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk fejezet kiegészült a 19) 

az IPAR 4.0-ás megoldások alkalmazása tartalmi értékelési szempont értelmezésével az 

alábbiak szerint: 

„A tartalmi értékelési szempontok 19) „A vállalkozás rendelkezik vállalatirányítási rendszerrel, 

vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre” pontjának teljesítéséhez a 

vállalatirányítási rendszerben 3 modul (funkcionális terület) megléte vagy bevezetése 
szükséges a 10. melléklet követelményei szerint.  

A 19) „A vállalkozás rendelkezik termelés-irányítási, termelés-programozási  rendszerrel vagy 

jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre” pontjának teljesítéséhez a 3 modul 
közül a 10. sz. melléklet szerinti 2. modul (gyártási terület) megléte vagy bevezetése is 

szükséges.  

Maximális 10 pont – a tartalmi értékelési szempontok 19) „A vállalkozás rendelkezik 
termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és feldolgozásán alapuló, 

fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és döntéstámogató rendszerrel 

(szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett adatokon alapuló), vagy jelen 
projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre” pontja – az értékelési szempontra akkor 

adható, ha a meglévő vagy bevezetendő rendszerek, megoldások lefedik a 2. (gyártási) és a 3. 

(kontrolling és döntéstámogatás) funkcionális  területeket, az azoknál feltüntetett 
követelményeket teljesítik a 10. sz. melléklet leírása szerint, a két rendszer, megoldás képes 

kommunikációra egymással, illetve a döntéstámogató rendszer a gyártósoron, 

termelőgépeken elhelyezett szenzorokból vagy a berendezések vezérléséből közvetlenül 
származó adatokat (is) képes igazolható módon feldolgozni és elemezni. 3 darab referencia a 

2. és 3. modullal (funkcionális területtel) kapcsolatosan (egyaránt) szükséges.  

A Felhívás 10. számú melléklete pontosan megfogalmazza a rendszer követelményeit: “A 
támogatást igénylő rendelkezik termelésből objektív módon gyűjtött adatok elemzésén és 

feldolgozásán alapuló, fejlett automatizáltságú intelligens termelésirányítási és 

döntéstámogató rendszerrel (szenzoros, vagy berendezések vezérlésből közvetlenül szerzett 
adatokon alapuló), vagy jelen projekt keretében sor kerül ilyen típusú fejlesztésre.” Ezek 

jellemzően a SCADA (adatgyűjtő) rendszerekre épülő MES (gyártás végrehajtási) 

alkalmazások, illetve ezek analitikai megoldásokkal támogatott optimalizációs moduljai. 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy az IPAR 4.0 megoldások alkalmazása 

szempontra kapott pontszámok alátámasztása, azaz a Felhívás 10. számú mellékletnek való 

megfelelése a projekt keretében bevezetett IPAR 4.0 rendszerek esetében a projekt 

befejezését követően kerülnek ellenőrzésre.” 

- A Felhívás 5.5.1 b) és az 5.5.2 ab) pontja pontosításra került, azaz új hardver beszerzése, 

illetve ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és k ivitelezőnek 

fizetett munkadíj költsége nem kell, hogy az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódjon.  

- A Felhívás 5.6. Az elszámolhatóság feltételei fejezet h) pontja az alábbiak szerint módosult:  



 

 

„Jelen felhívás keretében az e-beszerzés funkció használata nem releváns.” 

- A Felhívás 4. sz. mellékletének 28. pontja az alábbi szöveggel egészült ki: 

„Amennyiben a hiánypótlást követően sem került csatolásra egy adott költségtétel vonatkozásában a 

Felhívás 6. d) pontjának mindenben megfelelő árajánlat, úgy azon költségtétel nem elszámolható 

költségtételnek minősül.” 

- A Felhívás 8. sz. melléklete kiegészítésre került a 3299 Egyéb mns feldolgozóipari 

tevékenységgel, illetve az alábbi TEÁOR-ok esetében a melléklet szövege pontosításra került 

az alábbiak szerint: 

** Ezen tevékenységek jelen Felhívás keretében nem támogathatóak.  

3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése** 

3812 Veszélyes hulladék gyűjtése** 

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása** 

3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása** 

3831 Használt eszköz bontása** 

3832 Hulladék újrahasznosítása** 

39090 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés** 

4631 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem** 

4632 Hús-, húskészítmény nagykereskedelme** 

4633 Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme** 

4634 Ital nagykereskedelme** 

4636 Cukor, édesség, nagykereskedelme** 

4637 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem** 

4638 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme** 

4646 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme** 

4651 Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme** 

4652 Elektronikus, híradástechnikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme** 

4662 Szerszámgép-nagykereskedelem** 

4663 Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme** 

4664 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme** 

4666 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme** 

4669 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme** 

5610 Éttermi-, mozgó vendéglátás** 

5621 Rendezvényi étkeztetés** 

5629 Egyéb vendéglátás** 

5630 Italszolgáltatás** 

5821 Számítógépes játék kiadása** 

5829 Egyéb szoftverkiadás** 

6110 Vezetékes távközlés** 

6120 Vezeték nélküli távközlés** 

6130 Műholdas távközlés** 

6190 Egyéb távközlés** 

7500 Állat-egészségügyi ellátás** 

8610 Fekvőbeteg-ellátás** 

8621 Általános járóbeteg-ellátás** 



 

 

8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás** 

8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás** 

8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás** 

8710 Bentlakásos, nem kórházi ápolás** 

8720 Értelmi fogyatékos, mentális-, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása** 

8730 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása** 

8790 Egyéb bentlakásos ellátás** 

 


