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A Zöld Nemzeti Bajnokok program három pontos 
célrendszer szerint tűzte ki stratégiai céljai

Gazdaság- és 
iparfejlesztési célok

• A hazai zöld ipar célzott és átfogó fejlesztése

• Jelenlegi import termékek magyar vállalkozások általi előállításának 
(importhelyettesítés) elősegítése

• A KKV-k fejlődési képességének, innovációs és digitális teljesítményének 
erősítése

Társadalmi célok

• Az otthonteremtési programhoz kapcsolódóan is használható gyártói és 
szolgáltatói katalógus, a lakosság és az üzleti felhasználók számára egyaránt

• Fenntartható és környezetbarát termékek versenyképessé tétele

• Tiszta technológiák és ipari ökológia népszerűsítése

Környezetvédelmi célok
• Károsanyagkibocsátás csökkentése, energiahatékonyság növelése és az (ipari) 

hulladék újrahasznosítása

• A Klíma- és természetvédelmi akciótervében meghatározott célok elérése



Kiknek szól a felhívás?

Zöldgazdaságban működő gyártó vállalkozásoknak

Lezárt üzleti évek száma: 1

Minimum árbevétel az 
utolsó lezárt üzleti évben: 30 millió Ft

Statisztikai létszám az 
utolsó lezárt üzleti évben: 3

Specifikus belépési 
kritérium:

Az egyes zöldgazdasági 
témakörök valamelyikében 
működő vállalkozás

150
támogatni kívánt 

vállalkozás a program 
keretében

30 milliárd HUF
rendelkezésre álló 

forrás 

30-50%
támogatási intenzitás

20-1500 millió Ft
támogatási összeg

 A felhívásban kizárólag specifikus 
iparágak szereplői vehetnek részt, 
így a forrás teljes egésze ezek 
között a vállalkozások között oszlik 
meg

 Támogatottak a kutatás-fejlesztési 
projektek is

Technológiafejlesztés Infrastrukturális és ingatlan 
beruházás

Tanácsadási szolgáltatás Kutatás-Fejlesztés

Gyártási licenc, know-how Megújuló energiaforrás 
hasznosító technológiák

Szabvány, tanúsítvány IT fejlesztés



A program 5 különböző kategóriában várja a belépési 
kritériumoknak megfelelő vállalkozásokat

Célcsoport Nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöld gazdasághoz és iparhoz kapcsolódó 
feldolgozóipari vállalkozások

A Zöld Nemzeti Bajnokok programban pályázható témakörök

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló 
gyártók 

Vízfelhasználás hatékonyságának növeléséhez 
kapcsolódó gyártók 

Elektromobilitáshoz kapcsolódó gyártók 

Másodlagos forrásból alapanyagot előállító és/vagy 
felhasználó gyártók

I

II

IV

III
Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket 
helyettesítő késztermékeket gyártó vállalkozások

V



Az első előminősítési körben jelentkezett 
vállalkozások értékelése már folyamatban van

1 2 3

REGISZTRÁCIÓ

znb.ifka.hu

FEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓ 

KIDOLGOZÁSA ÉS 
BEKÜLDÉSE

ELŐMINŐSÍTÉSI 
TANÚSÍTVÁNY 

KIÁLLÍTÁSAA „Vállalkozás 
értékelése” és a 
„Minősítések” 

elnevezésű űrlap 
kitöltése és 
beküldése
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Eddigi ZNB eredmények
Nagy növekedési potenciállal rendelkező, a zöldgazdasághoz és -
iparhoz kapcsolódó feldolgozóipari vállalkozások technológiaváltást 
segítő fejlesztéseinek támogatása.

A program 3 pontos célrendszere

Gazdaság- és iparfejlesztési célok

Társadalmi célok

Környezetvédelmi célok

• Nagy nyilvánosságot elérő sajtó megjelenések

• Online média kampány az előminősített 
vállalkozásokról

436
a programban résztvevő vállalkozás

3
lefolytatott előminősítési kör

Előminősítésen megfelelt fejlesztési 
projektek összköltsége: 
35 milliárd HUF

Előminősítésen megfelelt kérelmek
támogatási igénye: 

14,2 milliárd HUF

A programban pályázható témakörök

Energiahatékonysági fejlesztéseket kiszolgáló gyártók

Vízfelhasználás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó gyártók

Elektromobilitáshoz kapcsolódó gyártók

Másodlagos forrásból alapanyagot előállító és/vagy felhasználó gyártók

Egyszer használatos és egyéb műanyag termékeket helyettesítő késztermékeket gyártó 
vállalkozások


