
 
 

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

való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

 

GINOP Plusz-1.2.1-21 
 

Felhívás 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. Mindezekkel a felhívás 

a kormány iparpolitikai célkitűzéseinek teljesülését is szolgálja. 

 

Rendelkezésre álló forrás: 

200 milliárd Ft, támogatott pályázatok várható száma 1.000 – 3.000 db. 

Igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: 

Minimum 10.000.000 Ft 

Maximum 629.300.000 Ft 

Támogatást igénylők köre: 

1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások: 

 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, 

 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, 

 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.  

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek.  

3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

 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  

 231 Egyéni vállalkozó  

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 



 
 

Támogatható tevékenységek: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: Kötelezően megvalósítandó, önállóan 

nem támogatható tevékenységek: 

a) Technológiafejlesztés, beleértve 

 a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a 

technológiai kapacitások bővítését, és/vagy 

 az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (csak a kötelezően megvalósítandóval együtt): 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt 

elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).  

c) 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).  

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 

magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással 

együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).  

e) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható 

összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)  

f) 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)  

 

Projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, 

amelyből kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység 
 

Nem támogathatóak Budapest területén végrehajtott fejlesztések! 

 

Kötelező vállalások: 

Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati 

technológiai megoldásokat alkalmaz. 

A kötelező vállalás teljesítésének feltételei megtalálhatóak a 10. sz. szakmai mellékletben 
 

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló idő: 

A projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető, de a 

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

elnyerését. 

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

 

Fenntartási kötelezettség:  

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig: a Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében a 

beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig 

fenntartja. 

 

 

 



 
 

Megvalósítási helyszín: 

 

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy 

fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. 

Megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell 

bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell 

válnia a projekt megvalósítására  

A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két megvalósítási helyszín 

megjelölése esetén a támogatás intenzitást az alacsonyabb támogatás intenzitású régió/település maximális 

támogatás intenzitása határozza meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan. 

 

Kérelem benyújtása: 

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása szakaszosan történik, minden 

szakasznak külön keretösszege van! Egyes értékelési határnapokig benyújtásra került 

projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 

1. szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19. keretösszeg: 100 milliárd Ft 

2. szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18. keretösszeg: 50 milliárd Ft 

3. szakasz: 2022 január 10. - 2022. január 17. keretösszeg: 50 milliárd Ft 

Kérelmekről az irányító hatóság egyszerűsített eljárásrend szerint dönt, tehát a 

pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálják el! 

A 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi 

korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási 

kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet 

szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg. 

Támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a benyújtási határidő lejártát megelőzően is felfüggeszthetik vagy 

a felhívást lezárhatják, ha a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri az adott 

benyújtási szakaszhoz rendelt keretösszeg 130%-át.  

A keret felhasználásáról és a felfüggesztés/lezárás lehetőségéről a keretösszeg elérését megelőzően két 

alkalommal, az adott benyújtási szakaszhoz rendelt keretösszeg 80%-ának és 120%-ának elérésekor 

tájékoztatnak a https://www.palyazat.gov.hu oldalon. 

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó 

vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év kerüljön figyelembevételre (2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem 

kerülhet kiválasztásra) a tartalmi értékelés és az eredményességmérés vonatkozásában. 

 

 

 



 
 

Támogatás mértéke és összege: 

FIGYELEM: A támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül, csak adott feltételek teljesülése mellett 

alakítható át vissza nem térítendő támogatássá! (Feltételekről bővebben tájékoztatást nyújtunk igény szerint 

a honlapunkon is: http://palyazateu.hu) 

Projekt elszámolható összköltsége: nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem 

korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét. 

Igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft 

Projekt Unióval elszámolható összköltsége: maximum 899 000 000 Ft 

 

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő 

vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi 

létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül 

Kategória Létszám Maximális elszámolható összköltség kategórián belül 

(a kategórián belüli létszámtól függetlenül) 

1.  3-9 főig  99 millió Ft  

2.  10-49 főig  299 millió Ft  

3.  50-99 főig  449 millió Ft  

4.  100-149 főig  599 millió Ft  

5.  150-199 főig  749 millió Ft  

6.  200-249 főig  899 millió Ft  

Támogatás mértéke: 

Igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, maximum 629 

300 000 Ft 

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  

 

Közép-Dunántúl  

Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)  

 

Nyugat-Dunántúl  

70 % 

55 % 

Piliscsaba, Pilisjászfalu  

Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet)  
45 % 

3. benyújtási szakasz 

Támogatási Fejlesztés helyszíne Maximális támogatási 

http://palyazateu.hu/


 
 

kategória 
 

intenzitás 

 

Mikro- és 

kisvállalkozások*  
 
 

Közép-

vállalkozások*  
 

 

Átmeneti támogatás  

Észak-Magyarország  

Észak-Alföld  

Dél-Alföld  

Dél-Dunántúl  

 

Közép-Dunántúl  

Pest megye fejletlenebb települései (2. melléklet)  

70 % 

 

 

 

55 % 

60% 

 

 

 

45%* 

Nyugat-Dunántúl 

 

Piliscsaba, Pilisjászfalu  

 

 

 

Pest megye fejlettebb települései (3. melléklet)  
 

45 % 

40% 

45% 

35% 

 

 

-* 

Képzési támogatás  

Csekély összegű 

támogatás  

 

Jelen projekt keretében a támogatást igénylő 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott 

partner vagy kapcsolt vállalkozása is jogosult támogatási kérelem benyújtására. 

A támogatást igénylő és partner vagy kapcsolt vállalkozása kizárólag eltérő benyújtási szakaszban 

nyújthatja be eltérő projekttartalmú támogatási kérelmét. 

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

fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest kivételével) területi korlátozás 

nélkül.  

*Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település. 

Regionális beruházási támogatás:  

Regionális beruházási támogatás esetén a támogatási intenzitás a mindenkor hatályos, Magyarországra 

vonatkozó regionális támogatási térképen szereplő támogatási intenzitási mértékek szerint alakul.  

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke nagyberuházás esetén a következők szerint határozható meg:  

a) ötvenmillió euró elszámolható költségrészig az adott területen fent meghatározott mérték száz százaléka,  

b) az ötvenmillió euró és a százmillió euró közötti elszámolható költségrészre az adott területen fent 

meghatározott mérték ötven százaléka.  

 

Előleg: 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 100%-a, de legfeljebb 629 3000 000 

Ft. Az előleg folyósítása azonnali előleg formájában történik a Támogatói Okirat hatálybalépését követően. A 

támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával nyilatkozik arról, hogy az előlegigénylés feltételeinek 

megfelel. 

Önerő 

A támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az önerő rendelkezésre állásáról.   



 
 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 

 

Költségtípus 

Minimális mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

(%) 

Minimális 

elszámolható 

költség összege (Ft) 

Maximális mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve 

(%) 

Maximális 

elszámolható 

költség összege 

(Ft) 

Technológiafejlesztés 

(beleértve a termelési és 

szolgáltatási technológia 

fejlesztését, valamint 

infokommunikációs 

technológiafejlesztést, és 

az üzleti 

felhőszolgáltatásokat) 

nincs 

egyenként minimum 

nettó 200.000 

Ft/eszköz 

nincs nincs 

Eszközbeszerzéshez 

kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how 

beszerzése 

nincs nincs 
10 %  

 
nincs 

A vállalkozói tevékenység 

végzésével összefüggő 

infrastrukturális és ingatlan 

beruházás 

nincs nincs 
70 %  

 

fajlagos 

költségkorlátok 

felhívás 2.3. q) 

pontja szerint 

Tanácsadási szolgáltatások 

igénybevétele 

 

nincs nincs 

20 % 

felhívás 2.3. o) 

pontja szerint, de 

maximum 50 

millió Ft  

Képzés 

 
nincs nincs 

felhívás 2.3. p) 

pontja szerint, de 

maximum 5 

millió Ft  
Megújuló energiaforrást 

hasznosító technológiák 

alkalmazása, melyek célja 

a gazdasági-termelési 

folyamatok és az üzemen 

belüli építmények 

energiaigényének fedezése 

megújuló energia 

előállításával 

nincs nincs 50 % 
felhívás 2.3. r) 

pontja szerint  

 

A fenti táblázatban meghatározott százalékos korlátok betartása a támogatási kérelem összeállítása, valamint a 

projektmegvalósítás során kötelező.  

 

 

 

 

 



 
 

Fontosabb feltételek: 

 Szoftver beszerzés esetén az 5. sz. mellékletben szereplő TESZOR számok szerinti szoftverek 

számolhatók el 

 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 

 Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre megkezdhető. 

 Többek közt nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylőnek  

amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes, de 2019-

nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív, ill. 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 (közgyűlés, taggyűlés, 

illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves 

beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét. 

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 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 

33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul. 

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

részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes, de 2019-nél 

nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági 

tevékenységből származik. 

amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 

kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy 

korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta. 

amely vállalkozás jelen Felhívás keretében benyújtott projektjének szakmai tartalma részben vagy 

egészben megegyezik a partner- vagy kapcsolt vállalkozása által jelen Felhívás keretében korábban már 

benyújtott támogatási kérelemben szereplő szakmai tartalommal, vagyis ugyanazon projektet valósítaná 

meg. 

 

 

 

 

Amennyiben a pályázat felkeltette az érdeklődését kérem 

keressen minket az alábbi elérhetőségeken: 



 
 

 

 

 

 

Pályázat Európa Kft. 

+36 70 866 3431 

+36 20 519 9853 

info@palyazateu.hu 

pinter.zoltan@palyazateu.hu 
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