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

leghátrányosabb helyzetű régiókban 
GINOP Plusz-1.2.3-21  

 
TÁMOGATÁS CÉLJA:  
A jelen felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a 
technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a 
termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező 
területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is.

 
PÁLYÁZÓK KÖRE:    

mikro, kis és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 
• melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt, 
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkeznek, 
• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,  
• amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás felhívásainak keretében 

2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott lezárt, 
teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre 
vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés 
mértékét (5,25 %) az azonos időszakban. 

 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:  

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontban lehetséges: 

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. 8:00 - 2022. január 26. 12:00 
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. 8:00 - 2022. február 3. 12:00 

1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási 
kérelmet, amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók 
egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft  

2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. 08:00 - 2022. február 3. 12:00 Az 2. benyújtási 
szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 
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Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. 
Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft 

 

ÖNERŐ: 

Szükséges, minimum 30% mértékben 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

• minimum 10 000 000 Ft, maximum 200 000 000 Ft.  

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

Támogatási 
kategória Fejlesztés helyszíne 

Maximális támogatási 
intenzitás 

Mikro-, kis- és 
középvállalkozás 

 Átmeneti 
támogatás 

 Észak-Magyarország 
 Észak-Alföld 
 Dél-Alföld 
 Dél-Dunántúl 

70% 

 Közép-Dunántúl 
 Nyugat-Dunántúl 
 Pest 

50% 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. 70%) 
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 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 20%) (előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, 
nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól) 

 Képzési szolgáltatások igénybevétele (max.20%) 
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 50%) 
 Információs technológia-fejlesztés (max. 20%) 

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó technológiafejlesztés mellett legalább 1 db választható, 
önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges. 

 
TÁMOGATÁSI ELŐLEG:  

100%, maximum 200 000 000 Ft 

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE JOGI FORMA SZERINT: 

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,   
• kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek,  
• kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák. 

 

A TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE 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  

 
TÁMOGATÁSI ELŐLEG:  

A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás:  100%-a, de legfeljebb 200 000 000 Ft.
 

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA: 
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• A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja 
meg fejlesztését, 

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban 
kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre 
kerülnie, 

• A megvalósítási helyszínnek az adott benyújtási szakaszra a felhívás 1.3 pontja szerint 
meghatározott régióban elhelyezkedő településen kell lennie, 

• A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező 
tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő 
infrastruktúra, 

• Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének 
rendelkezésre állása igazolja a valódi működést: 

 iparűzési adó fizetésigazolás. 
 engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte. 
 közüzemi számla. 

• Képzés és üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele esetén szükségesek továbbá a munkavállalók 
tényleges, a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, 
amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást: 
 

 a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos megyében, vagy 
a megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető távolságban 
lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása 
 

VAGY 

 

 a projektben foglalkoztatott munkavállalók megvalósítás helyszínéhez képest 
napi munkába járással elérhető, vagyis 100 km-t meg nem haladó távolságban 
lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása.  

 
EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

• A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 000 000 000 Ft. 
• A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 – 2500 db 
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