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A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ
VALÓALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

GINOP PLUSZ-1.2.1-21
TERVEZET ALAPJÁN KÉSZÜLT, A VÉGLEGES VÁLTOZAT MÉG MÓDOSULHAT
Tervezet benyújtási időszak:
• 1. benyújtási szakasz: 2021. június 28. 12 óra 00 perctől 2021. július 5. 12 óra 00 percig
• 2. benyújtási szakasz: 2021. szeptember 27. 12 óra 00 perctől 2021. október 4. 12 óra 00 percig
Felhívjuk figyelmét, hogy a 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások (Budapest kivételével területi
korlátozás nélkül) és azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek tervezett
fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.
• 3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 12 óra 00 perctől 2022. január 17. 12 óra 00 percig
• 4. benyújtási szakasz: 2022. április 11. 12 óra 00 perctől 2022. április 20. 12 óra 00 percig

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) azon mikro-, kis- és középvállalkozások:
I. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 3 fő volt,
III. amelyek 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,
IV. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.

Ki NEM nyújthat be támogatási kérelmet?
Az általános szabályozás mellett kiemelten, akik:
 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív;
 akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
 amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevételnek másfélszeresét;
 amelynek fejlesztési igénye 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 beruházásokra irányul;
 amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba
hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;
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amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül;

Támogatás mértéke, formája:
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem
térítendővé alakuló támogatásnak minősül.
A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást
megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak
szerint:

Emellett kiemelten fontos, hogy a projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási
kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti
árbevételnek másfélszeresét;
A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.
A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást nyújtó határozza
meg:
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* A 3. és 4. 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 támogatást igénylő vállalja, hogy a kapott visszatérítendő (kamatmentes) támogatást vagy – figyelembe
véve a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év végén lefolytatott eredményességmérést – annak
arányos részét a visszafizetési arányról szóló, az 1. Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásával egyidejűleg
kapott tájékoztatás alapján az 1. Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyásáról szóló tájékoztatás
kedvezményezett általi kézhezvételét követő 18. hónap utolsó napjáig visszafizeti. A visszafizetés
vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre. A visszafizetés mértékét
meghatározó eredményességmérési kritériumok:
 Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos növekedése. (A vállalkozásnál a vizsgált
időszakban mért nominális bruttó hozzáadott érték változásának, valamint a nominális bruttó hazai
termék (GDP) azonos időszakban mért változásának egymáshoz viszonyított aránya)
 Vállalkozói tudás bővítése (Mintaüzem, validált öldítési terv, ökocímke,BÉT, Országos Vállalati
Mentorprogram stb)
 Projekt hatékony végrehajtása (max 3 módosítási igény)

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai
fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. (min. 200.000
Ft/ eszköz). Egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható!
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
 a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el
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ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 338.800,- Ft/nm fajlagos
költséget bruttó alapterületre vetítve;
ingatlan átalakítás nettó 272.500 Ft/nm a fajlagos költséget nettó alapterületre vetítve;
A jogszabályban előírt engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti megindítását
igazoló dokumentumnak, valamint az építési tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia,
amennyiben az releváns!
Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia a
részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely
igazolja a piacfelmérés realitását.
az ingatlan korszerűsítés során kizárólag az alább meghatározott munkálatok végezhetők el, melyek
költsége nem haladhatja meg az alábbi fajlagos költségeket (fűtés és világítás esetén a fajlagos
költség vetítési alapja az érintett épületrész nettó alapterülete)

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m2)
polisztirolhab lemez
(minimum vastagság:
150 mm)
vízszintes
szigetelés:
(lapostető,
födém,
padló)
függőleges
szigetelés:
(homlokzati
falak)



szendvicspanel (minimum kőzetgyapot hőszigetelő
vastagság: 100 mm)
lemez
(minimum
vastagság:
130 mm)

10 406

16 940

10 164

14 036

30 250

13 431

Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek
cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése esetén nem haladhatja meg az alábbi
táblázat szerinti értéket:
FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m2)

műanyag nyílászáró alumínium nyílászáró szekcionált ipari kapu fa nyílászáró

81 796


87 846

91 718

106 359

Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése nem haladhatja
meg a nettó 5 106 Ft/m3 összeget.
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Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása estében nem haladhatja meg a
nettó 22 966 Ft/m2 összeget.
Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése nem haladhatja meg a nettó 36 300 Ft/m2
összeget.

Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán (https://vali.ifka.hu/hu/experts
weboldalon) szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól
igénybe vett, a felhívásban részletezett szolgáltatástípusok (részletesen lásd külön tájékoztatóban)
 legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének
20%-át érheti el.
 Tanácsadási tevékenység online formában nem vehető igénybe.
 Tanácsadási szolgáltatásként elszámolható szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy időszakosan
visszatérő tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez, úgymint
rendszeres adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy hirdetéshez.

Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb
szintű munkavégzését elősegítő képzés,
 legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 20%-át érheti el.
 A képzésbe bevonásra kerülő munkavállaló munkaszerződésben rögzített munkavégzési
helyszínénekmeg kell egyeznie a megvalósítási helyszínnel.
 az alábbi képzések költsége számolható el:
o részszakmára felkészítő szakmai oktatás,
o szakképesítésre felkészítő szakmai képzés,
o felnőttképző által célirányosan kompetencia kialakításra vagy -fejlesztésre irányuló és
szervezetten megvalósuló - a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény, a felsőoktatási
intézmény, illetve törvényben meghatározott oktatási és tehetséggondozó intézmény
alapfeladatába nem tartozó - oktatás és képzés,
 képzési terület/típus: szakmai képzés, részszakma, egyéb szakma-specifikus ismeret; IKT;
Kompetenciaképzés; Nyelvi; (részletesen lásd külön tájékoztatóban)
 A képzőkre vonatkozó előírások: a képzőintézmény rendelkezik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel.
 képzés minimum időtartama 16 óra, maximális időtartama 500 óra.

Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése
 a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok
és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával
 legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el.
Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység
megvalósítása szükséges.

Kiemelt műszaki elvárások:
 Képzés és/vagy tanácsadás igénybevétele esetén a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt
alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia;
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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 dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói
igazolás a forgalmazói kapcsolatról.);

Előleg igénylése
Azonnali előleg a Támogatási Okirat hatálybalépését követően, amely a megítélt visszatérítendő támogatás
90%-a, de legfeljebb 566 370 000 Ft.
A projekt területi korlátozása
Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés.
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő (támogatási kérelem benyújtását megelőző)
legalább 60 napja bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást
igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
24 hónap áll rendelkezésre. A záró kifizetési kérelem benyújtásának végső határideje a projekt fizikai
befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2024. október 31.
Fenntartási kötelezettség
A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig.
Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a
kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
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. 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.)

