
 

 

 

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 

 
 Pályázók köre 
 
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis- és középvállalkozások 
 

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az  
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

- 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 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, 
- amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy 

az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg 
fejlesztéseiket. 

 
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be  
 

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 
- kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek. 

 
Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be 
 

- Korlátolt felelősségű társaság 
- Részvénytársaság 
- Közkereseti társaság 
- Azon vállalkozások, melyek mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek 
- Betéti társaság 
- Európai részvénytársaság  
- Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
- Egyéni cég 

 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy 
utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre.  
A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség. 
 
 
 



 

 

 
A támogatási kérelem benyújtásának ideje 
 
A támogatási kérelmet 2022. január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig lehet benyújtani.  
 
 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 

- Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 

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

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
- Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 

magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés 
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló 
energia előállításával  

- Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét)  
 
A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db 
választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges! 
 
 
Finanszírozási információk 
 
A projekt Unióval elszámolható összköltsége legfeljebb 215 000 000 Ft. Az átmeneti támogatás jelen 
felhívás esetén vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható. 
 

Kategória Létszám 

Maximális elszámolható 
összköltség kategórián belül (a 

kategórián belüli létszámtól 
függetlenül – Mft) 

1. 3-9 99mFt 

2. 10-49 135mFt 

3. 50-99 155mFt 

4. 100-149 175mFt 

5. 150-199 195mFt 

6. 200-249 215mFt 
*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 a fentiek 
közül.  

 
A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy 
utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre.  
 
 



 

 

 

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, 
maximum 150 500 000 Ft. A támogatás maximális mértéke 70%.  

 
Előleg:  
 
A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 150 500 000 Ft. 
 
Önerő 
 
A projektet Önnek minimum 30% mértékben önerőből kell finanszíroznia.  
 
Elszámolható költségek mértéke és aránya 
 

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) 

Technológiai 
fejlesztést 

eredményező új 
eszközök beszerzése 

 

egyenként  
minimum nettó 
200.000 Ft/eszköz 
 

  

A vállalkozói 
tevékenység 
végzésével 
összefüggő 

infrastrukturális és 
ingatlan beruházás 

  70  

Tanácsadási 
szolgáltatások 
igénybevétele 

  20 
maximum 50 

millió Ft 

Képzés   20 
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 

  50  

Információs 
technológia fejlesztés 

(hardvereszközök, 
immateriális javak, 

üzleti 
felhőszolgáltatások) 

 

egyenként 
minimum nettó 

200.000 Ft értékű 
új hardvereszköz 

20  



 

 

 
A projekt időtartama 
 
A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap áll 
rendelkezésre. 
 
 
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a Korm. rendelet alapján egyszerűsített kiválasztási 
eljárásrend alapján, szakaszos elbírálással kerülnek kiválasztásra. 
A tartalmi értékelés során 100 pont szerezhető. Nem támogathatók támogatást igénylők, amelyek 
esetében a támogatási kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 55 pontot. 
 
Támogatást várhatóan 800-2500 db projekt kap.  
 
 

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 

 
 

 

mailto:info@palyazateu.hu
mailto:pinter.zoltan@palyazateu.hu

