
 

GINOP-Plusz-1.2.3-21 
 

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

leghátrányosabb helyzetű régiókban 
 
Pályázat 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 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) 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 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 e régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg 
fejlesztéseiket. 

− Gazdálkodási formakód: 
 Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113) 

 Részvénytársaság (GFO 114) 
 Közkereseti társaság (GFO 116) 
 Betéti társaság (GFO 117) 

 Európai részvénytársaság (SE) (GFO 141) 
 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226) 
 Egyéni cég (GFO 228) 

 
Pályázást kizáró egyéb pályázatok: 

− Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás vagy annak kapcsolt vállalkozása részére, amely támogatási 
kérelmet nyújtott be az alábbi felhívásokra, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói 
döntést megelőzően kérelmét visszavonta: 

 GINOP Plusz-1.1.2-21 
 GINOP Plusz-1.2.1-21 

 GINOP Plusz-1.3.1-21 
 
Keretösszeg: 

− 100 Mrd Ft 
 

  



 

Támogatás összege: 

− Projektösszeg: 
 

Ssz. Létszám Maximális projektösszeg 

1. 3-9 fő 99 M Ft 

2. 10-49 fő 135 M Ft 

3. 50-99 fő 155 M Ft 

4. 100-149 fő 175 M Ft 

5. 150-199 fő 195 M Ft 

6. 200-249 fő 215 M Ft 
 

− Támogatási összeg: 
 Minimum 10 M Ft 

 Maximum 150,5 M Ft 
 
Támogatandó pályázatok száma: 

− 800 – 2.500 db 

 
Támogatás formája: 

− Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi 
célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT). 

 
Támogatás mértéke: 

− 70% 

 
Előleg: 

− 100% 
 
Eljárásrend: 

− Egyszerűsített, szakaszos 

 
Benyújtás időszaka: 

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

− Támogatás a benyújtást megelőzően megkezdett projekthez támogatás nem igényelhető. 

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

− Fizikai befejezés: Legfeljebb 24 hónap. 

− Záró kifizetési igénylés: A projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2024. október 31. 

− A projekt során 1 mérföldkövet kell tervezni, a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára. 
 
  



 

Területi korlátozás: 

− A projekt megvalósítási helyszíne: 
 Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, vagy 
 az e régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen bejegyzett 

magyarországi székhely, telephely vagy fióktelep. 

− A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell 
bejegyzésre kerülnie, továbbá a kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 

− A támogatást igénylő legfeljebb 2 megvalósítási helyszínt jelölhet meg. 
 
Támogatható tevékenységek: 

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

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység: 
− Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (minimum nettó 200.000 Ft / db) 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
− A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb 70%) 

− Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, 
valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok 
(legfeljebb 50 M Ft, képzéssel együtt max. 20%) 

− Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb 
szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 5 M Ft, tanácsadással együtt max. 20%) 

− Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési 
folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 
(legfeljebb 50%) 

− Információs technológia-fejlesztés (minimum nettó 200.000 Ft / db; legfeljebb 20%) 
 
Eredményességi mérés szempontjai: 

− Szempontok: 

 Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése: A vállalkozásnál a 
vizsgált időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális 
bruttó hazai termék (GDP) Magyarország 2021. évi Konvergencia Programja alapján rögzített 
változásának egymáshoz viszonyított aránya. 

 Vállalkozói tudás bővítése: Szolgáltatásjegyzék szerint. 

 Projekt hatékony végrehajtása: A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül 
benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely nem foglalhatja magában a 
megvalósítási időszak 24 hónapon túli meghosszabbítását). 

 
  



 

− Átfordulás sávozása: 

Szempont 
Átfordulás 
sávozása (%) 

VNT-vé alakuló 
támogatás mértéke (%) 

Bruttó hozzáadott érték GDP 
növekedéssel arányos növekedése 

100% <= x 60% 

90% =< x < 100% 55% 

80% =< x < 90% 50% 

70% =< x < 80% 45% 

60% =< x < 70% 40% 

50% =< x< 60% 35% 

40% =< x < 50% 30% 

30% =< x < 40% 25% 

20% =< x< 30% 20% 

10% =< x < 20% 15% 

5% =< x < 10% 10% 

0% < x < 5% 5% 

x <= 0% 0% 

Vállalkozói tudás bővítése - 20% 

Projekt hatékony végrehajtása - 20% 

 
Kötelező vállalás: 

− Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő / szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati 
technológiai megoldásokat alkalmaz. 

 
Fenntartási időszak: 

− A kedvezményezett vállalja, hogy a megvalósítás befejezésétől számított 3 évig a beruházást, illetve a 
projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat fenntartja. 

 


