
 

 

 

 

2021-2027 közötti pályázati lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztató 

vállalkozások számára 

Mikor lesznek elérhető pályázati források a 2021-2027-es támogatási ciklusban? 

A 2021-2027-es költségvetési ciklusból még nem érkeztek uniós támogatások Magyarországra, mert 

az ehhez szükséges partnerségi megállapodás aláírása nem történt még meg. Hogy ez mikor történik 

meg, az az Európai Bizottság és a magyar kormány megállapodásától függ.  

A tervek szerint milyen fejlesztésekre lesznek források a következő támogatási ciklusban? 

1) A 2021-2027 közötti időszakra szóló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 

(GINOP Plusz) célja a magyar vállalkozások technológiaváltásának az elősegítése, digitalizációs és 

innovációs képességeinek megerősítése, valamint a munkavállalók képzése. Ez a 2014-2020 közötti 

GINOP program folytatásának tekinthető. 

Tématerületek KKV-k számára: 

• Vállalkozásfejlesztés: 

- technológiafejlesztés keretében korszerű infrastrukturális feltételek megteremtése, 

- digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítása, 

- energia- és erőforrás-hatékonyság javítása, 

- szakértői szolgáltatások és képzések igénybevétele. 

• Kutatás, fejlesztés, innováció (KFI): 

- a vállalatok KFI kapacitásának bővítése, KFI technológiai színvonaluk javítása (Innovációt 

eddig nem végző vállalatok innovációs tevékenységének ösztönzése piacorientált 

innovációs projektjeik támogatásával.) 

- szellemi hozzáadott értékkel és újdonságtartalommal rendelkező termék piacra vitelét 

segítő támogatások. 

2) Az agrár és vidékfejlesztési támogatások az eredeti tervek szerint is 2023-ban indulnának.  

2023–2027 közötti KAP Stratégiai Terv megvalósításához minden korábbinál nagyobb mértékű 

forrást terveznek fordítani a magyar vidékre, a magyar mezőgazdaságra és az élelmiszeriparra. Több 

termékpályát kiemelten fognak kezelni, így a főbb állati termékpályákat (baromfi, tej, sertés) és a 



 

 

kapcsolódó takarmány-előállítást, az ipari zöldségtermesztést, a kertészeti kultúrákat, a 

vetőmagtermesztést és mindezek feldolgozását. 

Mit érdemes tenni amíg a pályázati források nem állnak rendelkezésre? 

Tervezni és előkészíteni: 

- Megvizsgálni, hogy alkalmas-e a cég a pályázatokon való indulásra vagy ennek érdekében 

lehet-e és szükséges-e valamilyen lépést tenni? 

- Milyen beruházások és fejlesztések szükségesek a vállalkozás fejlesztéséhez? Pontos 

beruházási, fejlesztési terv összeállítása műszaki és finanszírozási oldalról is. A fejlesztési 

szükségletek pontos ismerete segít, hogy a vállalkozás a rajtvonalon álljon, amikora fejlesztési 

források elérhetővé válnak. 

Szakértői csapatunk szívesen segít ezen fejlesztési terv véleményezésében a korábbi és várható 

pályázati elvárások szempontjából.  Keressen bizalommal elérhetőségeinken. Pályázattal kapcsolatos 

leveleiket a palyazat@hetfa.hu címre várjuk. 

 

 

 

 

 


