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Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése 

GINOP PLUSZ-1.1.2-21 

 

TÁMOGATÁS CÉLJA:  

Jelen felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező 
élvonalbeli technológiai megoldások adaptálására alkalmas, innovatív KKV-k komplex fejlesztésének 
támogatása, amely nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy elemére koncentrál, hanem azok 
integrálhatósága érdekében a teljes vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottam fejleszti. 
 
A pályázati felhívás célja olyan vállalkozások támogatása, amelyek legfejlettebb technológiák 
adaptálására alkalmasak, ezáltal olyan vállalkozások megerősítése, amelyek megvalósítandó 
fejlesztésük révén az értéklánc valamely részében vagy egészében élvonalbeli technológiai 
megoldásokat alkalmaznak.  

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:    

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 

 minimum: 100 000 000 Ft, maximum: 2 500 000 000 Ft. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 

a) 100%-a, maximum 2 500 000 000 Ft. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE:   

Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások; 

a) amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított 
előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek, 

b) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 
társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
fióktelepei, 
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c) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, 

d) amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok egyikére vonatkozó 
valamennyi jogosultsági kritériumnak: 

Jogosultsági 
kritérium Nagy növekedők 

Növekedésre képes, 
ígéretes 

vállalkozások 
Export bajnokok Beszállítók 

Alkalmazotti létszám 

(utolsó lezárt üzleti 

év átlagos 
statisztikai állományi 

létszáma) 

 Min. 5 fő  

Lezárt üzleti évek 
száma 

 Legalább 3  

Nettó értékesítési 
árbevétel nagysága 
a megelőző üzleti 

évben 

 min. 100 millió Ft 
 

Specifikus kritérium 

Nettó értékesítési 

árbevétel vagy 
exportértékesítési 

árbevétel 

növekedés: 

A nettó értékesítési 

árbevételének átlagos 

éves növekedése a 

20172019 vagy 2018- 
2020 üzleti évek 

vonatkozásában 

legalább 20% 

VAGY 
Exportértékesítési 

árbevételének átlagos 

éves növekedése a 

20172019 vagy 2018-

2020 üzleti évek 

vonatkozásában 

legalább 50%, és 

legutolsó lezárt üzleti 

évi exportértékesítési 

árbevétele legalább 50 

millió Ft 

A támogatást igénylő a 

támogatási kérelem 

benyújtását megelőző 

3 éven belül kockázati 

tőketársaság által 

kockázati 

tőkebefektetésben 

részesült, amelyről az 

érintett tőkebefektető 

igazolásával 

rendelkezik 

VAGY 

eredményesen 
megvalósított K+F 

projekttel rendelkezik, 

vagy a legutolsó lezárt 

üzleti évre vonatkozó 

társasági 

adóbevallásában 

legalább a jelen felhívás 

keretében 

megvalósítani tervezett 

 projekt 

elszámolható 

összköltségének 

10%-át kitevő K+F 
ráfordítás szerepel 

Exportértékesítési 

árbevétel aránya a 

nettó  értékesítési 

árbevételhez 

viszonyítva: 

2019. vagy 2020. 
üzleti évre vonatkozó 

beszámoló szerinti 

exportértékesítési 

árbevétel aránya a 

nettó értékesítési 

árbevételhez 

viszonyítva legalább 
50% 

A támogatást igénylő  
KKV legalább a 

támogatási kérelem 

benyújtása előtt 30 

nappal megkötött  

együttműködési 

megállapodással 

kapcsolódik integrátor 

nagyvállalkozáshoz   
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TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:   

- A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó 
határozza meg: 

 

  Mikro- és 
kisvállalkozások  

Középvállalkozások  

 Regionális beruházási 

támogatás  

 Képzési támogatás  

 Megújuló energia 

termeléséhez nyújtott 

beruházási támogatás  

 Csekély összegű 

támogatás  

 Kutatás-fejlesztési 

projekthez nyújtott 

támogatás,  

 Kis- és 

középvállalkozásnak 

nyújtott innovációs 

támogatás  

 Kis- és középvállalkozás 

részére tanácsadáshoz 

nyújtott támogatás  

 Észak-Magyarország  

 Észak-Alföld  

 Dél-Alföld  

 Dél-Dunántúl  

50%  50%  

 Közép-Dunántúl  

 Pest megye 

fejletlenebb települései  

50%  45%  

 Nyugat-Dunántúl  45%  35%  

 Piliscsaba, Pilisjászfalu  40%  30%  

 

 

 
 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG:  

I. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
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II. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan 

beruházás  

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (előminősítésen átesett szolgáltatóktól) 

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele 

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a 

gazdaságitermelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének 

fedezése 

f) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon 

vagy vásáron való részvétel 

g) Kísérleti-fejlesztés 

h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés 

i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, 

szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése   

j) Projekt-előkészítés 

k) Információs technológia-fejlesztés 

  

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 
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TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÍTHETŐK KÖRE:  

Az alábbi szempontok bármelyikének teljesülése esetén nem nyújtható támogatás azon támogatást 

igénylő részére:  

1) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban 

megfogalmazott célokkal nincs összhangban; 

2) amelynek fejlesztési igénye a Közép-Magyarországi régió területén valósulna meg, Pest 

megye fejletlenebb településeinek, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu települések 

kivételével;  

3) amely nem felel meg a Felhívás meghatározott feltételeinek; 

4) amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, 

teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 

5) akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, 

teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke 

(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 

6) amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 

30.11-12 és 33.11-20, 58.2, 61, 62, 63.1 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos 

beruházásokra irányul; 

7) amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül 

8) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 

forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul 

9) amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP 

Plusz1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra 

támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói 

döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési 

igénylését benyújtotta 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

 A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben 

vissza nem térítendővé válik. 

 Várhatóan minimum 110 – maximum 400 projekt kap támogatást. 

 

 



       
  

       Üzleti Szolgáltató Központ Szociális Szövetkezet 
3530 Miskolc, Arany János utca 3. Fsz.2. 

Telefon: +36 30 850 7883 
E mail: iroda@uzletiszolgaltato.hu 

Web: www.uzletiszolgaltato.hu 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:  

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontban lehetséges: 

2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig 

 

 
Előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ 

weboldalon közzétettek szerint van lehetőség. 

 

 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 előkészítő tevékenysége a felhívás megjelenését követő napon megkezdhető. 

 

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM:  

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 30 hónap áll rendelkezésre. 

• Fizikailag befejezettnek tekintett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi 

tevékenység a támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott 

feltételek mellett teljesült.  

 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA:  

• Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.   

• A megvalósítási 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 megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező 

tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő 
infrastruktúra. 

• A támogatást igénylő legfeljebb három megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Több 

megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást a legalacsonyabb 

támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás intenzitása határozza meg 

valamennyi megvalósítási helyszínre vonatkozóan. 
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A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNÉNEK MŰKÖDŐ TELEPHELYNEK/FIÓKTELEPNEK KELL LENNIE, 
MELYNEK IGAZOLÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK KÖZÜL LEGALÁBB KETTŐNEK 

RENDELKEZÉSRE KELL ÁLLNIA:  

 Iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás, vagy önkormányzat igazolása az iparűzési adó 

mentességről, vagy az adókötelezettség bevezetésének hiányáról; 

 Engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte; 

 Közüzemi számla (rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő), vagy bérelt 

ingatlan esetén bérleti szerződés.  

  

A PROJEKT MŰSZAKI ÉS SZAKMAI ELVÁRÁSAI:  

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele 

szükséges:  

 A projekt költségvetését a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell összeállítani; 

 A támogatási kérelem pontjait a támogatást igénylőnek a felhívásban meghatározott feltételek 

alapján releváns szakmai és pénzügyi tartalommal ki kell töltenie; 

 A projektnek a támogatást igénylő által szakmailag megvalósíthatónak kell lennie; 

 Benyújtást követően a támogatási kérelem tartalmi elemeinek változtatására a Támogatói Okirat 

hatálybalépéséig nincs lehetőség; 

 A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelnie a vonatkozó európai irányelveknek, 

szabványoknak;  

 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. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és 

humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól 

lehet beszerezni. 

 

ÖNERŐ:  

 50% mértékben szükséges önerő a pályázathoz.  

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról. 

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

egyéb, az államháztartási alrendszereiből származó egyéb támogatás is.   


