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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

A felhívás kódszáma: VINOP-1.2.1-21 

TERVEZET 

1. sz. melléklet 

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott 
eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő 
támogatássá (VNT). 

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai 
befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre) 

Feltétel Eredmény 
 

Eredményességi mérési szempontok szerinti értékelés. 
Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány 
pontot ér el a maximálisan szerezhető 140 pontból. 

Az 
elszámolásokban 
elfogadható VT 

összegének 100%-a 
átfordulhat VNT-vé 

 

Feltétel 
Adható 
pontszám 

 
1) 

Bruttó hozzáadott érték növekedése 
A projektzárás üzleti évét követő üzleti évben mért bruttó hozzáadott értékének (értékesítés 
nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás) a bázisévben (a 
benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti évben) mért bruttó hozzáadott értékhez képesti 
növekedése az iparági országos bruttó hozzáadott érték (KSH) növekedéséhez viszonyítva: 

 
100 

 alatta marad  0 

 legalább megegyező  20 

 legalább 5 %-ponttal meghaladja  40 

 legalább 10 %-ponttal meghaladja  60 

 legalább 15%-ponttal meghaladja  80 

 20%-pontnál magasabb mértékben meghaladja 100 

2) Projekt hatékony végrehajtása 
A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal történik a Kedvezményezettnek 
felróható okból, a projekt műszaki-szakmai tartalmára, költségvetésére és/vagy 
megvalósítási helyszínére irányuló szerződésmódosítás (amely nem foglalhatja magában a 
megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását), továbbá legfeljebb 5 alkalommal 
kerül benyújtásra a Kedvezményezett cégkivonatában foglalt adatokra, illetve a 
kapcsolattartó személyére vonatkozó változás bejelentés 
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3) A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét: 
 Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program keretében 

regisztrált mintaüzem-látogatáson.  Mintaüzemként részt vesz a Modern 
Mintaüzem Program megvalósításában és legalább 30 db vállalkozót fogad 
látogatóként 

 Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel rendelkezik 
 Az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program keretében készített cégátadási tervvel 

rendelkezik 
 Igénybe veszi az Országos Vállalkozói Mentorprogram valamely szolgáltatását  
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ÖSSZESEN: 140 

 

 
Átfordulás sávozása (Eredményességi mérés értékelési szempontok alapján) 

Az elszámolásokban 
elfogadható VT VNT-vé 
való átfordulásának 
mértéke 

100-140 pont 100% 

80-99 pont 80% 

60-79 pont 60% 

40-59 pont  40% 

20-39 pont  20% 

0-19 pont 0% 

 

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig változhat! 

 
Üdvözlettel:  
Kovács Terézia 
pályázatírás, projektmenedzsment 
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Kövessen minket a Facebookon: https://www.facebook.com/lettedora/ 
 


