
 

GINOP-Plusz-1.2.2-22 
 

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 
 
Pályázat célja: 

− A felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának 
erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. 

− A felhívással olyan mikrovállalkozások támogatása a cél, amelyek részben az olcsó munkaerőre építő 
üzleti modellben működtek, azonban elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a 
technológiai megújulásra és a szervezeti fejlődésre. 

 
Pályázók köre: 

− Mikrovállalkozások: 
 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, 
 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

utolsó lezárt, teljes 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 nem tartoznak a KATA hatálya alá, 
 amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken, vagy szabad 

vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5.000 főnél alacsonyabb 
lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket. 

− Gazdálkodási formakód: 

 Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113) 
 Részvénytársaság (GFO 114) 
 Közkereseti társaság (GFO 116) 

 Betéti társaság (GFO 117) 
 Egyéni cég (GFO 228) 
 Egyéni vállalkozó (GFO 231) 

 
Pályázást kizáró egyéb pályázatok: 

− Nem ítélhető meg támogatás azon vállalkozás részére, amely az alábbi kódszámú felhívásokból 
támogatásban részesült: 

 GINOP-1.2.9-20 
 GINOP Plusz-1.1.2-21 
 GINOP Plusz-1.2.1-21 

 GINOP Plusz-1.3.1-21 
 GINOP Plusz-1.2.3-21 

 
Keretösszeg: 

− 30 Mrd Ft 

 
Támogatás összege: 

− 2-10 M Ft 
 



 

Támogatandó pályázatok száma: 

− 3.000 – 4.800 db 
 
Támogatás formája: 

− Csekély összegű (de minimis) támogatás 
 
Támogatás mértéke: 

− 70% 

 
Előleg: 

− A támogatási összeg 50%-a 
 
Eljárásrend: 

− Egyszerűsített, folyamatos 

 
Benyújtás időszaka: 

− 2022.február 24. 8:00 – 2023. március 31. 12:00 
 
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 18 hónap. 

− Záró kifizetési igénylés: A projekt fizikai befejezését követő 60. nap, de legkésőbb 2025. február 28. 

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

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. 

− 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 kizárólag 1 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: 
− Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (az infrastrukturális 

és ingatlan beruházásokkal együtt minimum 50%; minimum nettó 100.000 Ft / db) 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
− A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 Ingatlan építése, bővítése 
 Ingatlan átalakítása 
 Szigetelés 

 Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók cseréje 
 Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése 
 Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása 

 Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése 
 Tetőszerkezet újjáépítése 

− Információs technológia-fejlesztés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybe vételét (maximum 
50%; minimum nettó 100.000 Ft / db) 

− A projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány, az elszámolható egyéb költségtípusok 
pontosan 7%-a) 

 Projekt előkészítése 
 Projektmenedzsment 
 Általános (rezsi) költségek 

 Gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó költségei 
 IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés 
 Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 

munkavégzését elősegítő képzés 
 
Fenntartási időszak: 

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

 


