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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz 
valóalkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű 
régiókban 
GINOP Plusz-1.2.3-21 
 
Pályázat célja 

A jelen felhívás célja olyan beruházások 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 1 lezárt, teljes üzleti évvel, 
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó 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.  

A projektek megvalósítására legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

Pályázati kérelmet konzorcium nem nyújthat be. 

 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek: 

• a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti 
év éves beszámolója alapján negatív, 

• a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves 
beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke 
alá csökkent, 

• elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, 
legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 
kétszeresét, 

• amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, 
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• amely vállalkozás vagy partner- és kapcsolt vállalkozása a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP 
Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet 
nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést megelőzően 
kérelmét visszavonta. 

 

Támogatható tevékenységek köre 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése beleértve  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (legalább 1 db megvalósítása szükséges): 

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

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt 
a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el), 

• Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a 
munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés 
(legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt a projekt elszámolható összköltségének 
legfeljebb 20%-át érheti el), 

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

• Információs technológia-fejlesztés, beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (a 
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el). 
 

Elszámolható költségek 

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 
benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai 
állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint: 
 

Kategória Létszám 
Maximális elszámolható összköltség 
kategórián belül (a kategórián belüli 

létszámtól függetlenül) 
1. 3-9 főig 99 millió Ft 
2. 10-49 főig 135 millió Ft 
3. 50-99 főig 155 millió Ft 
4. 100-149 főig 175 millió Ft 
5. 150-199 főig 195 millió Ft 
6. 200-249 főig 215 millió Ft 
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Támogatás összege 

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 
150.500.000 Ft. 
 

Támogatás intenzitás 

Támogatás maximális mértéke: a táblázat alapján 

Támogatási kategória Fejlesztés helyszíne 

Maximális támogatási 
intenzitás 

Mikro-, kis- és 
középvállalkozás 

Átmeneti támogatás 

Észak-Magyarország, 

Észak-Alföld, 

Dél-Alföld, 

Dél-Dunántúl, 

mindezen régiókon kívül eső, 
szabad vállalkozási zónának 
minősülő települések 

70% 

 

Fenntartási kötelezettség 

A projekt fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 évig. 
 
Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie (minimum 30%). 
 
Előleg 

Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 100%-a, de legfeljebb 150.500.000 Ft. 
 

 
A pályázatok benyújtására lehetőség lesz: 

 
2022. január 17. 8:00-tól 2022. január 24. 12:00-ig 


