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 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz 

való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása (GINOP Plusz-1.2.1.-21)  

 
TÁMOGATÁS CÉLJA:  

A jelen felhívás célja, hogy a valós igényekhez igazodó megoldásokat kínáljon az eltérő piaci pozíciókban és 

különféle élethelyzetekben működő vállalkozások számára, segítséget nyújtson a technológiai háttér 

megteremtésében és a digitális eszközök, online alkalmazások vagy ipar 4.0 megoldások bevezetésében. 

Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális feltételek 

megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, aminek révén a 

fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás‐hatékonyság és/vagy az előállított 

termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet.

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:    

‐ Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 

Ft. 

‐ Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 90%-a, de természetes 

személy, mikro‐, kis‐ és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit 

gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 566 370 000 Ft 

 
A PROJEKT MAXIMÁLISAN ELSZÁMOLHATÓ ÖSSZKÖLTSÉGE: 

A támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos 

statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint: 

Létszám Elszámolható költség/fő Maximális elszámolható összköltség 

9 főig 1-9 főig: 11 millió Ft 99 millió Ft 

49 főig 
1-9 főig: 11 millió Ft 

299 millió Ft 
10-49 főig: 5 millió Ft 

249 főig 

1-9 főig: 11 millió Ft 

899 millió Ft 10-49 főig: 5 millió Ft 

50-249 ig: 3 millió Ft 
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TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:   

‐ A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó 

határozza meg: 

1-2. benyújtási szakasz 

Támogatási kategória  Fejlesztés helyszíne 

Maximális támogatási 
intenzitás 

Mikro-, kis- és középvállalkozás 

➢ Átmeneti támogatás 

➢ Észak‐Magyarország 

➢ Észak‐Alföld 

➢ Dél‐Alföld 

➢ Dél‐Dunántúl 

70% 

➢ Közép‐Dunántúl 

➢ Pest megye fejletlenebb 
települései (2. melléklet) 

55% 

➢ Nyugat‐Dunántúl 

➢ Piliscsaba, Pilisjászfalu  

45% ➢ Pest megye fejlettebb 
települései (3. melléklet) 

 

3-4. benyújtási szakasz 

Támogatási kategória Fejlesztés helyszíne 

Maximális támogatási 
intenzitás 

Mikro‐ és 
kisvállalkozások* 

középvállalkozás 

➢ Regionális 
beruházási 
támogatás 

➢ Képzési támogatás 

➢ Megújuló energia 
termeléséhez 
nyújtott beruházási 
támogatás 

➢ Csekély összegű 
támogatás 

Észak Magyarország Észak‐
Alföld 
Dél Alföld 
Dél‐Dunántúl 

70% 60% 

Közép‐Dunántúl 
Pest megye fejletlenebb 
települései (2. melléklet) 

55% 45% 

Nyugat‐Dunántúl  45% 35% 

Piliscsaba, Pilisjászfalu 40% _ 

➢ Csekély összegű 
támogatás 

Pest megye fejlettebb 
települései (3. melléklet 

45% _ 

 

A 3. és 4. benyújtási szakaszban kis‐ és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban megvalósuló 

fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás 

nélkül. 
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Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település. 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:  

I. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs 

technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások 

igénybevételét. 

II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek  

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt 
elszámolható összköltségének legfeljebb 70%‐át érheti el).  

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt 
kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a 
felhívás 2.3. o) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a 
képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%‐át érheti el).  

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással 
együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%‐át érheti el).  

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt 
elszámolható összköltségének legfeljebb 10%‐át érheti el). 

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési 
folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia 
előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%‐át érhetik el). 

A projekt keretében legalább 2 darab önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása 
szükséges, amelyből kötelezően megvalósítandó a 2.1.2.1. a) pontban foglalt tevékenység. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:   

Mikro-, kis-, és középvállalkozások 

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel. 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt. 

c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok fióktelepei. 
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GAZDÁLKODÁSI FORMAKÓD SZERINT:   

113 Korlátolt felelősségű társaság 

114 Részvénytársaság 

116 Közkereseti társaság 

117 Betéti társaság 

131 Ügyvédi iroda 

141 Európai részvénytársaság (SE) 

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

228 Egyéni cég 

 

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:  

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon 

támogatást igénylő részére:  

• amelyenek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív.  

• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 

taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 

beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke 

alá csökkent 

• amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható 

összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének másfélszeresét.  

• amellyel szemben a Nemzeti Adó‐ és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által 

indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában. 

• amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10‐09.10, 19.10‐20, 24.10, 30.11‐12 és 33.11‐

20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul. 

• amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3 k) 

pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz. 

• amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi 

személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 

lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%‐a 

mezőgazdasági tevékenységből származik. 
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• Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. 

• Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem pala fedésű 

tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre. 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

• Jelen Felhívásban szereplő támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem 

térítendővé alakuló támogatás. 

 
  
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:  

 

 

 

 A PROJEKT MEGKEZDÉSE:  

• A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére 

megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és 

nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás 

elnyerését.  

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:  

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap  

• Fizikailag befejezettnek tekintett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi 

tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott 

feltételek mellett teljesült.  

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges Rendelkezésre 

álló keret 

1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig 80 milliárd Ft 

2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 

00 percig 

50 milliárd Ft 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 

percig 

20 milliárd Ft 

4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 

percig 

50 milliárd Ft 
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• A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 

benyújtásának határideje az utolsó mérföldkő elérését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. 

október 31, a két időpont közül a korábbi az irányadó. 

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:  

• Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.  
• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási 

dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell 

lennie, vagy a projekt eredményeképp azzá kell válnia a projekt megvalósítására.  
• A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági 

engedéllyel/engedélyekkel rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a 

támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.  
 

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNÉNEK MŰKÖDŐ TELEPHELYNEK/FIÓKTELEPNEK KELL LENNIE, MELYNEK IGAZOLÁSÁRA 

SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK KÖZÜL KETTŐNEK RENDELKEZÉSRE KELL ÁLLNIA:  

• iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,   

• engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte,   

• közüzemi számla (rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő).  

  

A PROJEKT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSAI:  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges:  

 A Felhívás 5. számú szakmai mellékleteként megtalálható az elszámolható szoftverek körét 

meghatározó TESZOR lista. A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó 

szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

 Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket 

szoftveralapú üzleti megoldás esetén Felhívás 9. sz. szakmai melléklete, felhő alapú üzleti megoldás 

esetén a Felhívás 10. sz. szakmai melléklete tartalmazza, melyek szerint bizonyos funkcionális 

területek támogathatók. 

 A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon 

szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. 

 Tanácsadás kizárólag a https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon közzétett listán szereplő, 

az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 

módon kiválasztott, minősített szolgáltatóktól vehető igénybe. 
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ÖNERŐ:  

Az önerő a projekt elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. Az önerő lehet saját forrás 

és egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is. 


