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GINOP Plusz-1.2.1-21  

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása – kivonat 

 

Tervezett keretösszeg: 200 Milliárd Forint 

Támogatható projektek száma: 1000-3000 db 

Az igényelhető, feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege:  

10 millió Ft – 629,3 millió Ft 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke: 100% azonnali előleg  

Önerő: (a felhívás keretében halasztott önerős elszámolásra nincs lehetőség!):  

Az önerő a projekt elszámolható összköltségének a támogatáson felüli része. A támogatást 

igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett 

részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 

Példa: Észak-alföldi helyszín esetén a támogatás mértéke mikrovállalkozás számára az 

összköltség 70%-a, ez esetben az önerő 30%. 

Pályázók köre: Azon mikro-, kis-, és középvállalkozások 

(Korlátolt felelősségű társaság; Részvénytársaság; Közkereseti társaság; Betéti társaság; Ügyvédi 

iroda, Európai részvénytársaság (SE), Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe; Egyéni cég; 

Egyéni vállalkozó): 

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 

3 fő volt, 

c) 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.  

d) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá 

Konzorcium nem nyújthat be támogatási kérelmet! A támogatást igénylőnek a fenti 

kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön 

figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés 

során, valamint az eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek 

az adatai kerülnek figyelembevételre. A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő 

módosítására nincs lehetőség. 
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Projekt maximális elszámolható összköltsége: 

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a 

támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem 

korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik 

az alábbiak közül:  

 

Példa: Az utolsó lezárt teljes üzleti évben 30 fős átlagos statisztikai állományi létszámmal 

rendelkező vállalkozás esetén a maximális elszámolható összköltség 299 millió Ft, amelynek 

észak-alföldi megvalósítási helyszín esetén 70%-a (209,3 m Ft) feltételesen vissza nem térítendő 

támogatásként igényelhető, 30% (89,7 m Ft) pedig önerőként biztosítandó. 

A támogatás maximális mértéke:  

Az összes elszámolható költség 70%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból 

igénybe vett állami támogatást – az alábbiak szerint: 

 



 

3 
 

 

* A 3. benyújtási szakaszban kis- és középvállalkozások csak Szabad Vállalkozási Zónákban 

megvalósuló fejlesztéseikhez igényelhetnek támogatást, mikrovállalkozások (Budapest 

kivételével) területi korlátozás nélkül.  

** Pest megyében nincs Szabad Vállalkozási Zónának minősülő település. 

A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a 

feltételesen vissza nem térítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő 

támogatássá módosulhat. Az átfordulási szempontok a mellékletekben szereplő 

Eredményességi mérés részben találhatók. 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: 

I. Önállóan támogatható tevékenységek 

(Jelen felhívás esetében nem releváns) 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek 

II.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 

tevékenységek 

Támogatási kategóriák                     

és szakaszok1 

a) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, 

valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a 

technológiai kapacitások bővítését és az üzleti 

felhőszolgáltatások igénybevételét (eszköz vagy hardver esetén 

egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékben) 

1-2. benyújtási szakaszban 

Átmeneti támogatás 

3. benyújtási szakaszban 

 
1 1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19. 

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18. 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17. 
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Regionális beruházási támogatás 

vagy Csekély összegű támogatás 

II.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek Támogatási kategória 

 

 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális 

és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének 

legfeljebb 70%-át érheti el). 

1-2. benyújtási szakaszban 

Átmeneti támogatás 

 

3. benyújtási szakaszban 

Regionális beruházási támogatás 

vagy Csekély összegű támogatás 

 

c) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített 

szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes 

szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a 

felhívásban részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft 

értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 20%-át érheti el). 

1-2. benyújtási szakaszban 

Átmeneti támogatás 

 

3. benyújtási szakaszban 

Csekély összegű támogatás 

 

 

 

d) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez 

szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 

elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt 

legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 

1-2. benyújtási szakaszban 

Átmeneti támogatás 

 

3. benyújtási szakaszban 

Képzési támogatás vagy Csekély 

összegű támogatás 

 

 

 

e) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-

how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 

10%-át érheti el) 

 

1-2. benyújtási szakaszban 

Átmeneti támogatás 

 

3. benyújtási szakaszban 

Regionális beruházási támogatás 

vagy Csekély összegű támogatás  

 

f) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, 

melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények 

energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a 

projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el). 

1-2. benyújtási szakaszban 

Átmeneti támogatás 

3. benyújtási szakaszban 

Megújuló energia termeléséhez 

nyújtott beruházási támogatás vagy 

Csekély összegű támogatás 
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- A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység 

megvalósítása szükséges, amelyből kötelezően megvalósítandó a II.1 a) pontban foglalt 

tevékenység. 

- A fentiekben meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység a projekt 

keretein belül nem támogatható; 

- Az 1-2. benyújtási szakaszban minden támogatható tevékenység esetében kizárólag 

Átmeneti támogatás támogatási kategória alkalmazható. 

- A - maximum 2 fejlesztési kategória szerinti - tanácsadás kizárólag az IFKA Kft. által 

kiválasztott, minősített, mind a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában, mind pedig 

a tanácsadásra irányuló megbízási szerződés aláírásának időpontjában érvényes 

minősítéssel rendelkező szolgáltatóktól vehető igénybe, kizárólag az alábbi 

szolgáltatástípusokból: 

- Műszaki-, termék-, és szolgáltatásfejlesztés; 

- Márka-, és arculatépítés; 

- Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás; 

- Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés. 

      A tanácsadási szolgáltatás online formában nem vehető igénybe. 

A projekt keretében csak a Felhívás mellékletében foglalt TESZOR listán megtalálható 

szoftverek kerülhetnek beszerzésre és elszámolásra. A megvásárolt eszközöknek együttesen 

alkalmasnak kell lenniük termelő vagy szolgáltató tevékenység végzésére. A Felhívás 

keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható. 

Az átmeneti támogatási kategóriára vonatkozó szabályok: 

A támogatás támogatástartalma az idevonatkozó közleményben meghatározott egyéb 

támogatásokkal2 együtt vállalkozásonként - a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve - az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel –  

nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 

Kötelező vállalások: 

- Támogatást igénylő vállalja, hogy termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan        

korszerű vállalati technológiai megoldásokat alkalmaz. A Felhívás 10. számú 

melléklete tartalmazza az erre vonatkozó tájékoztatást. A mellékletben szereplő 12 

korszerű vállalati technológiai megoldás közül cégmérettől függően minimum 2 vagy 

3 megoldás megvalósítását kell bemutatni a projekt befejezésekor. 
 

Mérföldkövek: 

- 1 db mérföldkövet kell tervezni, a projekt fizikai befejezésének várható időpontjára. 

A projekt területi korlátozása: 

- Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.  
 

 
2 A közvetlen támogatások, visszafizetendő előlegek, vagy adókedvezmények formájában nyújtott támogatás 

(255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet) 
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- A támogatást igénylő csak a cégkivonatba bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy 

fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. 
 

- A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát megelőző 60. 

napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy 

fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt 

eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósítás 

helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a tevékenység végzéséhez 

szükséges hatósági engedéllyel/engedélyekkel a záró kifizetési kérelem 

időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból 

megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.  
 

- A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló 

ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. 

 

A támogatást igénylő legfeljebb kettő megvalósítási helyszínt jelölhet meg. Két 

megvalósítási helyszín megjelölése esetén a támogatás intenzitást az alacsonyabb 

támogatás intenzitású régió/település maximális támogatás intenzitása határozza 

meg mindkét megvalósítási helyszínre vonatkozóan. 
 

- a 3. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi 

korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási 

kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet 

szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg. Pest megye 

azon településein megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek a felhívás 3. számú 

szakmai mellékletében, kizárólag Csekély összegű (De minimis) támogatás 

támogatási kategória alkalmazható 

 

- Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek közül 

legalább kettő rendelkezésre állása igazolja a valódi működést: 

• iparűzési adó fizetésigazolás vagy önkormányzat igazolása az iparűzési adó 

mentességről, vagy az adókötelezettség bevezetésének hiányáról  

• engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.  

• közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj                                  

megfizetése nem elegendő) vagy bérelt ingatlan esetén bérleti szerződés. 

 

Új épület építését tartalmazó projektek esetében, a fentebb említett dokumentumoknak 

legkésőbb a projekt fizikai befejezésekor kell rendelkezésre állnia. 

 

A projekt időtartama:  

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre. Támogatás 

a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A 

projekt megvalósítása a támogatási kérelem benyújtását követő napon saját felelősségre 

megkezdhető. 
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Kiválasztási kritériumok:  

A benyújtott projektek egyszerűsített kiválasztási eljárásrend alapján, az egyes értékelési 

határnapokig együttesen kerülnek elbírálásra.  A támogatási kérelemben a fejlesztendő 

tevékenység kapcsán szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott bemutatása, 

amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést alapozza.  

A támogatás elnyeréséhez a mellékelt „Tartalmi értékelési szempontok” elnevezésű 

dokumentum szerint meghatározott 100 pontból minimum 40-et el kell érni. A támogatást 

igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó 

vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben mind a 

tartalmi értékelési szempontrendszer értékelése során, mind az eredményességmérés 

báziséveként ugyanannak az üzleti évnek az adatait kell figyelembe venni. Felhívjuk figyelmét, 

hogy 2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra. 

Tartalmi értékeléshez kapcsolódó információk:  

Nem támogathatók azok a támogatási igények, amelyek esetében a támogatási kérelemre adott 

összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot.  

A kiválasztási kritériumként szereplő értékelési szempontrendszer (Tartalmi értékelési 

szempontok, mellékletekben megtalálható) a támogatási kérelmek elbírálása során kerül 

alkalmazásra.  

A fenntartási időszak eredményességi mérése a csatolt mellékletben foglalt értékelési 

szempontok alapján történik.  

A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt üzleti év kerüljön figyelembevételre.  Ebben az 

esetben mind a tartalmi értékelési szempontrendszer 3-6. rangsorolási szempontjainak 

értékelése során, mind az eredményességmérés báziséveként ugyanannak az üzleti évnek az 

adatait kell figyelembe venni.  

Fontos: 2019-nél korábbi lezárt üzleti év nem kerülhet kiválasztásra. 

Egyéb: 

A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen 

foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon 

szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak 

megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, 

vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia 

kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot3 

amennyiben a szállító a gyártó leányvállalata és a kapcsolat egyértelmű (cégkivonat alapján), 

abban az esetben nem szükséges külön alátámasztó dokumentumot csatolni. Egyszerűsített 

 
3 (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás/nyilatkozat a forgalmazói kapcsolatról, gyártó honlapjáról 

készült képernyőkép, amely igazolja a szállító forgalmazói státuszát, a gyártó európai disztribútora és a magyar 

kereskedő közötti kapcsolatról szóló dokumentum (amennyiben a kapcsolat levezethető); 
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piacfelméréssel alátámasztott, listaáras termékek beszerzése esetén nem szükséges a gyártó és 

a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot benyújtani. 

A költségtételek alátámasztására 1 darab, a formai követelményeknek teljes mértékben 

megfelelő piacfelmérés fogadható el. Ennek alapját 3-5 árajánlat képezi (ezeknél a formai 

követelmények megengedőbbek), melyeket a megfelelő szakmai indoklás miatt javasolt 

beszerezni, de ezeket nem kell benyújtani. A piacfelmérés inkább egy helyzetfelmérés, 

szöveges indoklás, alátámasztás (miért tőle vásárolt, miért pont azt, miért pont ennyiért stb.), 

amelyet a kitöltő felületen szükséges rögzíteni.  

Eszközbeszerzés és új hardver beszerzés tekintetében egyszerűsített piacfelmérésre is 

lehetőség van listaáras termékek beszerzése esetén (500.000 Ft-ot meg nem haladó hardver 

esetén kizárólag erre van lehetőség). Ez akkor alkalmazható, ha az adott költségtétel ára 

elérhető egyrészt a kiválasztott, a termék tekintetében kompetens, potenciális 

gyártó/szállító/forgalmazó honlapján, másrészt további két, független 

gyártó/szállító/forgalmazó honlapján is. Legalább az egyik honlapnak webáruházzal is kell 

rendelkeznie.  

 

Összefoglalva: 

 
 

Fenntartási kötelezettség:  

• A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás 

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási 

kötelezettséget teljesíti.  

• A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, 

szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.   

• A támogatást igénylőnek vállalnia kell a támogatási kérelmében, hogy 

termelő/szolgáltató tevékenységéhez kapcsolódóan a projekt befejezéséig valamilyen 

korszerű vállalati technológiai megoldást fog alkalmazni. A pályázó vállalkozások 12 

korszerű vállalati technológiai megoldás közül választhatnak, melyek közül a mikro- és 
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kisvállalkozásoknak kettőt, a középvállalkozásoknak hármat kell a feltételrendszernek 

megfelelően teljesíteniük a megvalósítási időszak végéig: Az egyes korszerű vállalati 

technológiai megoldásokkal szemben támasztott általános és specifikus 

követelményeket, illetve azok ellenőrzési módját a Felhívás 10. melléklete tartalmazza. 

 

Támogatási kérelmek tervezett benyújtása:  

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. - 2021. július 19. 

Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft 

 

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. - 2021. október 18. 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

 

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. - 2022. január 17. 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft 

 

Fontos: a támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a benyújtási határidő lejártát 

megelőzően is felfüggeszthetik, vagy a felhívást lezárhatják, ha a benyújtott támogatási 

kérelmekben igényelt támogatások összege eléri az adott benyújtási szakaszhoz rendelt 

keretösszeg 130%-át.  

 

Változás az előző évekhez képest, hogy a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 

nyilatkozatot elektronikusan kell hitelesíteni majd.  

 

A hitelesítés két formában történhet:  

a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus 

aláírással kell ellátni. 

b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell 

hitelesíteni. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz 

kötött. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az 

AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu 

oldalon elérhető.) 

Mellékletek: 

• Településlista Pest megye azon településeihez, amelyek esetében regionális beruházási           

     támogatás igényelhető 

• Településlista Pest megye azon településeihez, amelyek esetében 3. benyújtási         

     szakaszban kizárólag Csekély összegű (De minimis) támogatás kategória alkalmazható 

• Településlista a szabad vállalkozási zónába tartozó településekről 

• TESZOR lista 

• Eredményességi mérés 

• Tartalmi értékelési szempontok 

• Pályázói kézikönyv a korszerű vállalati technológiai megoldások alkalmazásához 

 


