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

Tervezet
Pályázat
kódszáma

GINOP Plusz-1.2.1-21 - tervezet

Tervezett
keretösszeg

200 milliárd forint (1000-3000 db jóváhagyott kérelem)

Támogatás
formája

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén részben vagy egészben vissza
nem térítendővé alakuló támogatás. Eredményesség mérésre egy
alkalommal kerül sor.
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

Pályázók
köre

Projekt
helyszíne

1. rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napos) üzleti évvel
(beszámoló a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltve),
2. átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
3. Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok fióktelepei
4. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá
5. gazdálkodási formakódja az alábbi:
❖ 113 Korlátolt felelősségű társaság
❖ 114 Részvénytársaság
❖ 116 Közkereseti társaság
❖ 117 Betéti társaság
❖ 131 Ügyvédi iroda
❖ 141 Európai részvénytársaság (SE)
❖ 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
❖ 228 Egyéni cég
Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát
legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
A megvalósítási helyszín alkalmasságát fotódokumentációval alá kell
támasztani a pályázat beküldésekor.

Kötelező, önállóan nem támogatható tevékenységek
1) Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint

infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások
bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
Elszámolható
költségek

2) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és
ingatlan beruházás - max. 70 % lehet
3) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 50 M Ft, képzéssel
együtt 20%)

4) Képzési szolgáltatások: a vállalat fejlődését, a munkavállalók

magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a
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Tervezet
https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe
– (max. 20 M Ft, tanácsadással együtt 20%)

5) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how
beszerzése (max. 10%l)
6) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása , melyek
célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények
energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (max.
50%)

Egy projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható (1-6)
tevékenység megvalósítása kötelező, melyből az egyik az 1) pontban
foglalt tevékenység kell, hogy legyen.

Támogatás
összege

10.000.000 forint – 629.300.000 forint
Jogcím

Átmeneti támogatás

Támogatás
mértéke

Regionális beruházási támogatás
Képzési támogatás
Megújuló energia
termeléséhez nyújtott beruházási
támogatás
Csekély összegű
támogatás
Csekély összegű
támogatás

Maximális
elszámolható
összköltség

Mikro- és
KözépKisvállalkozás vállalkozás
1-2. benyújtási szakasz
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
70%
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Pest megye fejlet55%
lenebb települései
(2. melléklet)
Nyugat-Dunántúl
Piliscsaba,
45%
Pilisjászfalu
3-4. benyújtási szakasz
Észak-Magyarország
Észak-Alföld
70%
60%
Dél-Alföld
Dél-Dunántúl
Közép-Dunántúl
Pest megye fejlet55%
45%
lenebb települései
(2. melléklet)
Nyugat-Dunántúl
45%
35%
Földrajzi terület

Piliscsaba,
Pilisjászfalu

40%

-

Pest megye fejlettebb települései (3.
melléklet)

45%

-

Létszám

Elszámolható költség /fő

9 főig

1-9 főig: 11 millió Ft
1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
1-9 főig: 11 millió Ft
10-49 főig: 5 millió Ft
50-249 főig: 3 millió Ft

49 főig
249 főig

Max. elszámolható
összköltség
99 millió Ft
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Tervezet
1. Legfeljebb 1 db megvalósulási helyszín jelölhető meg.
2. A 3-4. benyújtási szakaszban Pest megye azon településein
megvalósuló fejlesztések esetén, amelyek a felhívás 3. számú
szakmai mellékletében szerepelnek, kizárólag Csekély összegű (De
minimis) támogatás támogatási kategória alkalmazható.
3. Meghatározott TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek
beszerzésre-követelmény rendszer alapján.
4. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal,
valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos
forgalmazótól lehet beszerezni (disztribútori megállapodást csatolni
kell).
5. Egy db piacfelméréssel kell alátámasztani, hogy a beszerzés a piaci
áraknak megfelel (eszköz és hardver esetén egyszerűsített
piacfelmérés is-honlapról!).
6. 500.000 Ft-ot meg nem haladó listaáras eszközök, hardverek
alátámasztása kizárólag egyszerűsített piacfelméréssel történhet.
Speciális
feltételek

7. Szoftverbeszerzések és üzleti felhőszolgáltatás bérleti díjának
alátámasztása tekintetében piacfelmérésre nincs szükség,
tekintettel arra, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja
keretében minősített szoftver és üzleti felhőszolgáltatás beszerzése
támogatható, amelynek elszámolható költsége legfeljebb a
http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon generált, egyedi
árkalkulációban rögzített maximálisan elszámolható (rész)költség
lehet.
8. Egyes tevékenységek elszámolható költsége a közzétett fajlagos
költséget, díjat nem haladhatja meg.
9. Ingatlan beruházás esetén a jogszabályban előírt engedélyezési
eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását igazoló
dokumentumnak, az építési tervdokumentációnak, valamint a
részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak
és költségbecslésnek rendelkezésre kell állni.
10. Nem támogatható a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00,
19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20
kód szerinti
tevékenységekkel kapcsolatos beruházás.
11. A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő 3
évig tart.

Előleg mértéke

Projekt kezdés,
a megvalósítás
időtartama

A támogatás 90 %-ának megfelelő összegű azonnali előleg igényelhető a
Támogatói Okirat hatálybalépését követően!
A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon (kivéve
építési beruházás előkészítése) a támogatást igénylő saját felelősségére
megkezdheti.
A megvalósítás időtartama legfeljebb 24 hónap lehet, de legkésőbb
2024.08.31.-ig be kell fejezni a projektet.
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Tervezet
❖ Az egyes értékelési határnapokig benyújtásra került projektek
együttesen kerülnek elbírálásra és külön keret áll rendelkezésre:
1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021.
július 5. 12 óra 00 percig
keret: 80 milliárd Ft
2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől
2021. október 4. 12 óra 00 percig
keret: 50 milliárd Ft

A támogatási
kérelmek
benyújtása
több
szakaszban
történik

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022.
január 17. 12 óra 00 percig
keret: 20 milliárd Ft
4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022.
április 20. 12 óra 00 percig
keret: 50 milliárd Ft
❖ A 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások, vagy azok a kisés középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a
felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket a 4. számú melléklet
szerinti szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják
meg!
Módosulás: a benyújtáskor a pályázati nyilatkozat hitelesítése két
formában történhet (kézzel történő aláírást nem fogadnak el):

Benyújtás
speciális
követelménye

a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen
elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, itt érhető el:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

Sikeres pályázást és projekt megvalósítást kívánunk!

Jantos Annamária 30/314-3133,
Lukovszki János 70/776-4010,

e-mail: jantos.annamaria@lukoperito.hu
e-mail: lukovszki.janos@lukoperito.hu
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