
 

GINOP PLUSZ-1.2.3-21 

(Összefoglaló a tervezet alapján) 

Mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésének 
támogatása 

 

 pályázhat mikro-, kis- és középvállalkozás mely rendelkezik legalább 1 

lezárt teljes üzleti évvel, és a benyújtást megelőző utolsó vagy utolsó 

előtti lezárt üzleti évben legalább 3 fő létszámmal, a beszámolónak 

megtalálhatónak kell lennie az e-beszamolo.im.gov.hu oldalon 

 keretösszeg 100 Mrd Ft 

 a Támogatási kérelmek benyújtása: 2022.01.17. – 2022.01.24. 

 az igényelhető támogatás összege maximum 150,5 MFt 

 a támogatási intenzitás 70 % 

 a megítélt támogatás összegének 100 %-a azonnali előleg formájában 

folyósításra kerül 

 a támogatás visszatérítendő támogatás, mely a pályázati feltételek 

teljesítése mentén vissza nem térítendő támogatássá alakulhat 

 a projekt maximális elszámolható összköltsége a benyújtást megelőző 

utolsó vagy utolsó előtti lezárt év statisztikai létszáma alapján kerül 

meghatározásra, az alábbi felsorolás alapján, ugyanakkor nem haladhatja 

meg ugyanezen év éves beszámolója szerinti árbevétel összegének 

kétszeresét 

létszám   maximális elszámolható költség a kategórián belüli 
létszámtól függetlenül: 
 

o 3-9 fő 99 MFt 

o 10-49 fő 135 MFt 

o 50-99 fő 155 MFt 

o 100-149 fő 175 MFt 

o 150-199 fő 195 MFt 

o 200-249 fő 215 MFt 
 
 



 

 támogatható tevékenységek (min. 2 db): 

o új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása (kötelezően megvalósítandó, egyenként min. 

200.000 Ft/ eszköz, fajlagos korlát nincs) 

o a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális 

és ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés) 

maximum a projekt összköltségnek 70%-a 

o tanácsadási szolgáltatás igénybevétele 

o képzés 

o megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek max. 50 % a teljes 

projekten belül, kapacitásbővítés nem lehet, +10 pont a 

pontozásnál 

o IKT fejlesztések 

 a projektek megvalósítási területe: Dél-Dunántúl, Észak-

Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld VAGY az ezeken a régiókon 

kívül eső SZVSZ zóna 

 megvalósítási helyszín a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe lehet, melynek a Támogatási kérelem 

benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre 

kerülnie 

 kötelező vállalás, hogy Támogatást igénylő vállalja, hogy 

termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan korszerű vállalati 

technológiai megoldásokat alkalmaz, melyeknek a projektek 

befejezéséig kell Pályázó szervezetnél megtörténnie 

 a vállalások teljesítéséhez a Felhívás által megjelölt 12 technológia 

közül Pályázó szervezeteknek mikro- és kisvállalkozások esetében 2-

t, középvállalkozások esetében 3-t kell teljesíteni; az általunk 

javasolt lehetséges vállalások: elektronikus számlázó és számviteli 

rendszer / felhőszolgáltatás igénybevétele / mobil, irodán kívüli 

munkavégzés / közösségi média jelenlét / IT biztonsági rendszer 

(vírusírtó, tűzfal) 



 

 a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat 

hatályba lépését követő 24 hónap, a Záró elszámolás végső határideje 

2024.10.31. 

 közúti járművek és pótkocsik beszerzése nem támogatható, de mobil 

munkagépek (pl. anyagmozgatás gépei, rakodógép, targonca) beszerzése 

támogatható 

 nem támogatható: 

o mezőgazdasági termelő 

o szálláshely/fürdőfejlesztés 

o dohánytermék forgalmazó 

o irodabútor beszerzés 

o KATA-s vállalkozás 


