
 

GINOP PLUSZ-1.1.2-21 

„Magyar Multi Program” 

A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása 

 

 pályázhat mikro-, kis- és középvállalkozás mely rendelkezik legalább 3 

lezárt teljes üzleti évvel, és a benyújtást megelőző utolsó lezárt 

üzleti évben legalább 5 fő létszámmal, a beszámolónak megtalálhatónak 

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

 keretösszeg 100 Mrd Ft 

 a Támogatási kérelmek benyújtása 2021.10.11. – 2022.09.01. 

 az igényelhető támogatás összege 100 MFt – 2,5 Mrd Ft 

 a támogatási intenzitás területi elhelyezkedéstől függően 35-50 % 

 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 

 támogathatók azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a Felhívás 1.1 1. 

a) III. pontban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy Növekedésre 

képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) 

egyikére vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak (nettó árbevétel 

növekedés / kockázati tőkebefektetésen átesett vagy megvalósított K+F 

projekt / exportértékesítési árbevétel növekedés / kapcsolat integrátor 

nagyvállalattal) 

 a projekt maximális elszámolható összköltsége a benyújtást megelőző 

utolsó év éves beszámolója szerinti árbevétel összegének kétszerese 

lehet 

 

 

 



 

 támogatható tevékenységek, melyből az a) tevékenység kötelezően 

megvalósítandó, valamint legalábbi további 1 tevékenység megvalósítása 

szükséges: 

o a) technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése: 

új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása (kötelezően megvalósítandó) 

o b) a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő 

infrastrukturális és ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, 

átalakítás, bővítés) maximum a projekt összköltségnek 70%-a 

o c) megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek max. 40 % a teljes 

projekten belül, kapacitásbővítés nem lehet, +10 pont a 

pontozásnál, SZALDÓ elszámolás nincs tiltva 

o d) információs technológia-fejlesztés 

o e) tanácsadási szolgáltatás igénybevétele 

o f) minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, 

hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok 

megszerzése 

o g) kísérleti-fejlesztés 

o h) eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licence, gyártási know-

how beszerzése 

o i) képzési szolgáltatás igénybevétele 

o j) külpiaci megjelenés 

o k) iparjogvédelmi oltalomszerzés 

 a megvalósítási helyszínnek Budapest és Pest megyén kívül eső 

telephelyen kell megtörténnie, kivételt képeznek ez alól Pest megye 

kevésbé fejlett települései 

 projekt keretében kizárólag az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által 

lefolytatott szakmai előminősítési eljárás során kiválasztott 

vállalkozások jogosultak Támogatási kérelmet benyújtani, az 

előminősítés keretében bemutatott fejlesztési elképzeléseikben 

foglalt tevékenységek megvalósítására 



 

 megvalósítási helyszín a támogatást igénylő bejegyzett székhelye, 

telephelye, vagy fióktelepe lehet, melynek a Támogatási kérelem 

benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre 

kerülnie 

 a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat 

hatályba lépését követő 30 hónap, a záró elszámolás végső határideje 

2026.02.28. 

 biztosíték nyújtási kötelezettség, valamint kötelező vállalás nincs 

(Kísérleti-fejlesztés estén Támogatást igénylő köteles a fenntartási 

időszak végéig a projekt eredményeit széles körben terjeszteni) 

 engedélyköteles projekt esetén a pályázat benyújtásakor rendelkezésre 

kell állnia az engedélyezési eljárás Támogatási kérelem benyújtása 

előtti megindítását igazoló dokumentumnak, valamint az építési 

tervdokumentációnak 

 közúti járművek és pótkocsik beszerzése nem támogatható, de mobil 

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

támogatható 

 nem részesíthető támogatásban azon vállalkozás, mely a GINOP-1.2.7-19, 

GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP 

Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú Felhívásra Támogatási 

kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy 

projektjét megvalósította 

 nem támogatható: 

o mezőgazdasági termelő, élelmiszeripari vállalkozás, 

szálláshely/fürdőfejlesztés, dohánytermék forgalmazó, irodabútor 

beszerzés, KATA-s vállalkozás 


