
A magyar vállalkozások pályázati támogatása az Európai Bizottság Brexit kárenyhítő 

forrásainak keretéből, (BAR-2022 kódszámú felhívás) 

 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében) Mikro-, kis-, és 

középvállalkozások, valamint nagyvállalatok. 

Nyújthat be támogatási kérelmet konzorcium? (Részletes információk a felhívás 1.1 fejezetében) A támogatási 

kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.  

Milyen tevékenységek támogathatóak? (Részletes információk a felhívás 2. fejezetében) Önállóan támogatható 

tevékenységek:  

- Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (ideértve a saját maga által előállított és/vagy 

feldolgozott termék áruszállításra használható szállítójárművek beszerzését is); 

 - Infrastrukturális és ingatlan beruházás; 

 - Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések 

 - Szoftverfejlesztés; - Európai Unión kívüli célországba irányuló marketing tevékenység; 

 - Kiberbiztonság és adatvédelem.  

Önállóan nem támogatható tevékenységek:  

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;  

- Képzési szolgáltatások igénybevétele; 

 - Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;  

- Információs technológia-fejlesztés;  

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok 

és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával. 

 Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? (Részletes információk a felhívás 1.3 fejezetében) Szakaszos 

elbírálás mellett, 2022. január 17. és 2022. február 20. között. 

 Mennyi támogatást lehet igényelni? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében) minimum 3.000.000,-Ft, 

maximum a támogatást igénylő által a BREXIT nyomán 2020. február 1. és 2023. december 31. között felmerült 

és tervezett vesztesége, de legfeljebb 2.000.000.000, -Ft. 

 A támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő? (Részletes információk a felhívás 3. fejezetében) A 

támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.  

Kell-e önerő a projekthez? (Részletes információk a felhívás 7.2. fejezetében) Igen – a támogatási jogcím 

függvényében, a Dél Dunántúlon 30-50 %. 

 Mennyi előleg igényelhető? (Részletes információk a felhívás 7.1. fejezetében) Támogatási előleg az 

utófinanszírozású tevékenységekre igényelhető, melynek mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a, de 

legfeljebb 500 000 000 Ft.  

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam? (Részletes információk a felhívás 4. fejezetében) 

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre.. 

Hol valósítható meg a projekt? A támogatási jogcímtől függően Magyarország egész területén (a Budapest 

területén történő fejlesztés kizárólag Átmeneti támogatás esetén támogatható). 

 A Brexit Alkalmazkodási Tartalék (Brexit Adjustment Reserve) keretösszege 22 M 


