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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ 

GINOP Plusz-1.2.1-21 

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

fejlesztések támogatása 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP Plusz-1.2.1-21 

A pályázat célja 

Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésére, a korszerű infrastrukturális 

feltételek megteremtésére és digitalizált üzleti és termelési folyamatok kialakítására kerüljön sor, 

aminek révén a fejlesztést megvalósító vállalkozások körében javul az erőforrás-hatékonyság 

és/vagy az előállított termékek/szolgáltatások minősége, ez pedig magasabb termelékenységi 

szinthez vezet. 

Támogatást 

igénylők köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 

- amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt,  

- amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai 

Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 

könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

- amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

A támogatást igénylő 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner 

vagy kapcsolt vállalkozása is jogosult támogatási kérelem benyújtására.  

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő és partner vagy kapcsolt vállalkozása kizárólag 

eltérő benyújtási szakaszban nyújthatja be eltérő projekttartalmú támogatási kérelmét. 

Projekt területi 

korlátozása 

Budapest kivételével Magyarország egész területén megvalósítható a projekt.  

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 

telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását 

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. 

Rendelkezésre 

álló forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 000 000 000 Ft.  

Várhatóan támogatott projektek száma: 1000-3000 db 

Támogatás 

formája, 

mértéke, összege 

10 millió Ft – 629,3 millió Ft 

Visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás. Az 

összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott 

eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő 

támogatássá.  

A maximális támogatási intenzitás kkv kategória és megvalósítási helyszín szerint változik. (Mikro- 

és kisvállalkozások maximális támogatási intenzitása Dél-Alföldön megvalósuló projekt esetében: 

70%.) 

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: 

Kategória Létszám 
Maximális elszámolható összköltség kategórián belül  

(a kategórián belüli létszámtól függetlenül)  

1. 3-9 főig 99 millió Ft 

2. 10-49 főig 299 millió Ft 

3. 50-99 főig 449 millió Ft 

4. 100-149 főig 599 millió Ft 

5. 150-199 főig 749 millió Ft 

6. 200-249 főig 899 millió Ft 
 

Előleg igénylése 100%, maximum 629 300 000 Ft 

Önerő Min. 30% mértékben 

Projekt 

futamideje 
24 hónap 
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Fenntartási 

kötelezettség 

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

visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekthez tartozó fenntartási kötelezettséget 

teljesíti. 

Támogatási 

kérelem beadási 

határideje 

1. benyújtási szakasz: 2021. július 12. 8:00 - 2021. július 19. 12:00  

Rendelkezésre álló keret: 100 milliárd Ft  

2. benyújtási szakasz: 2021. október 11. 8:00 - 2021. október 18. 12:00 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft  

3. benyújtási szakasz: 2022. január 10. 8:00 - 2022. január 17. 12:00 

Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft  

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. 

Értékelés Felhívásban szereplő tartalmi értékelési szempontok alapján. 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás 

(fajlagos költségek maximalizálva vannak), (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 

70%-át érheti el).  

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: kizárólag a https://vali.hu weboldalon közzétett 

listán szereplő szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett 

szolgáltatástípusok (Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, Márka- és arculatépítés, Stratégiai 

és vállalati pénzügyi tanácsadás, Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés - Maximum 2 

tanácsadási fejlesztési kategória vehető igénybe, az átlagos nettó óradíjak maximalizálva vannak), 

(legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 20%-át érheti el).  

c) Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a 

munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (a képzés minimum időtartama 

16 óra, maximális időtartama 500 óra, az átlagos nettó óradíjak maximalizálva vannak), (legfeljebb 

5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 

20%-át érheti el).  

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt 

elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)  

e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-

termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia 

előállításával (fajlagos költségek maximalizálva vannak), (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 50%-át érhetik el).  

Elszámolható 

költségek 

A. Beruházási költségek  

a) Eszközbeszerzés költségei (Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, 

valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni.) 

I. Új eszközök, gépek beszerzése  

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű 

eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő 

eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az 

eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az 

eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében 

egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható.  

• Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége 

minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő 

tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már 

meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez. 

• A Felhívás 2.1.2.1 a) pontja alapján beszerezhető új eszközök, gépek rendeltetésszerű 

használatához szükséges szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások 

(pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) kizárólag az eszközbeszerzés 
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részeként kerülhetnek elszámolásra, amennyiben ezeket számvitelileg a beszerzett eszközre 

aktiválják. 

II. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök 

beszerzésének költsége  

• az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos 

költsége,  

• a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó 

rendszerfejlesztés) fajlagos költsége. 

III. Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 200.000 Ft 

értékű új hardver beszerzése  

• hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül 

a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal 

kapcsolatos kiadásokat, 

• hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a 

projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, 

• telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, 

tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit 

b) Építéshez kapcsolódó költségek (Az infrastrukturális beruházásra vonatkozó piacfelméréshez 

kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia a részletes, munkanemekre bontott építési tervezői 

nyilatkozatnak és költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását.)  

I. Infrastrukturális beruházások költsége:  

• épületgépészeti gépek,  

• ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó 

berendezések, felszerelések,  

• a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati 

folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk 

kapcsolódó berendezések, felszerelések,  

• elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási 

díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, eső- és szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,  

• szennyvíztároló,  

• szellőzési, légfrissítő berendezések,  

• pneumatikus berendezés  

• felvonók,  

• iparvágány (a fejlesztéssel érintett iparvágány műszaki paraméterei meg kell, hogy 

egyezzenek annak a pályahálózatnak a paramétereivel, amelyre az iparvágány rácsatlakozik),  

• hűtőkamra,  

• siló,  

• ipari kapuk,  

• a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése,  

• őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése és 

fejlesztése  

• parkoló, kerítés, út, járda 

II. Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett 

munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).  

 

c) Immateriális javak beszerzésének költsége  

I. Szoftverek beszerzése (TESZOR lista alapján) - A Modern Vállalkozások Programja 

keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített 

szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felnőttképzési 

menedzsment szoftver esetében kizárólag FAR (Felnőttképzés Adatszolgáltatás Rendszere) 

integrációval rendelkező szoftver szerezhető be. 

Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja 

keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek maximálisan elszámolható 

költsége legfeljebb a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon, a regisztrációt és 
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bejelentkezést követően generált, a maximálisan elszámolható (rész)költség kalkulátor 

számítását is magában foglaló egyedi árkalkulációban rögzített ár lehet.  

II. Elszámolható eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzésének költsége, vételára a Felhívás 2.1.2.2. d) pontja alapján, amennyiben megfelel az 

alábbi feltételeknek: 

• amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti 

értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független 

harmadik féltől vásárolják meg, 

• azok a mikro-, kis-és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között 

szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották. 

B. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei  

a) Képzéshez kapcsolódó költségek  

I. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás 

esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj)  

A képzés elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot, a tanácsadással együtt 

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

b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek  

I. Tanácsadói óradíjak a Felhívás 2.1.2.2. b) pontjában felsorolt tevékenységekhez kapcsolódóan, 

a 2.3. p) és 7.5. pontokban szereplő korlátozások figyelembevételével.  

A tanácsadás elszámolható összköltsége nem haladhatja meg az 50 millió Ft-ot, a képzéssel 

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

c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj  

I. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja (felhőalapú és egyéb 

online üzleti megoldások megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja, legfeljebb 24 

hónapig tartó időtartamban) a Felhívás 2.1.2.2. f) pontja szerinti tevékenységekhez 

kapcsolódóan.  

Maximális elszámolható költségek: 
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Egyéb feltételek 

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, 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) lezárt teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló 

szerinti árbevételnek kétszeresét. 

Nem támogatható az a vállalkozás, amely az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz 

helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került; 

Amennyiben legalább ötéves várható élettartamú infrastruktúra megvalósítására irányul a 

beruházás, figyelembe kell venni a projektnek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 

potenciálját, és biztosítani kell, hogy a projekt ellenálló legyen az éghajlatváltozással és a 

természeti katasztrófákkal szemben! Ezért mérlegelni kell, hogy a projekt megvalósítását vagy 

eredményét veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, pl. árvíz, szárazság, forróság, tűz, vagy más 

időjárási kockázat. 

Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogató döntésben jelen konstrukció 

keretében.  

Nem támogatható épület fejlesztése (2.1.2.2 a) és e) tevékenységek esetén), amennyiben az 

ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. Az „ÁÚF 21-27”-től 

eltérően már a támogatási kérelem benyújtásakor sem minősülhet a fejlesztéssel érintett ingatlan 

lakáscélú ingatlannak. Lakás/lakhatási célú fejlesztésnek minősül minden olyan fejlesztés és/vagy 

beruházás, amely a KSH építmény jegyzékében a „11 LAKÓÉPÜLETEK” között nevesített 

épületek fejlesztésére irányul. A feltétel ellenőrzése a tulajdoni lapon feltüntetett művelési ág és a 

csatolt fotódokumentáció 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. értékelési szempontjainak 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. 

Eredményességmérés: 

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében: a projekt fizikai 

befejezését követő első lezárt üzleti év alapján, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül 

ellenőrzésre.  

Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány százalékpontot ér el a 

maximálisan szerezhető 100 százalékpontból: 
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