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Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 

GINOP Plusz-1.2.2-22 
 

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 

Mikrovállalkozások 

 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, 

 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt, 

 amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető 

gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek 

 amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú 

melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen 

található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete 

szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket,  

 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, 

A projektek megvalósítására legfeljebb 18 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, 

 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 üzleti év éves beszámoló szerinti 

árbevételének kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel 

kétszeresét; 

 amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban, 
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 amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP 

Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült. 

 

Támogatható tevékenységek köre 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (a 

projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át kell elérnie az ingatlan beruházással 

együtt). 

 Amennyiben ingatlan beruházás nem képezi a projekt részét, az új eszközök, gépek 

beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának önállóan kell elérnie a 

projekt összköltségének legalább 50%-át. 

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

 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás  

 Információs technológia-fejlesztés, beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (a 

projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). 

 A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei 

 

Támogatás összege 

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft, maximum 

10.000.000 Ft. 

 

Támogatás intenzitás 

A támogatás intenzitása maximálisan 70%-os lehet. 

Fenntartási kötelezettség 

A projekt fizikai és pénzügyi befejezésétől számított 3 évig. 

 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt taḿogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie (minimum 30%). 

 

 

Előleg 

Az igényelhető előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 5.000.000 Ft. 

 

A pályázatok benyújtására lehetőség lesz: 

2022.február 24. - 2023. március 31. 
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