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PÁLYÁZATI ÁTTEKINTŐ  

GINOP 1.2.9-20  

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása 

PÁLYÁZATI 

FELTÉTELEK 
GINOP 1.2.9-20 

A pályázat célja 

A mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának 

erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság 

megerősítése. 

Támogatást 

igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be  

a) az 1. értékelési szakaszban azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek:  

• a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen:  

- a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése 

érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozatban;  

- a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 

1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban;  

- az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 

1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozatban; 
- a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő 

további intézkedésekről szóló 1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban 

meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található településen valósítják meg 

fejlesztéseiket;  

b) a 2., 3. és 4. értékelési szakaszban azon mikrovállalkozások, amelyek: 

• a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, 

vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - 

településen valósítják meg fejlesztéseiket. 

A 2., 3. és 4. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási 

kérelmet. 

Projekt területi 

korlátozása 

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. Támogatás 

csak a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló 

beruházáshoz nyújtható. 

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell 

bejegyzésre kerülnie. 

Rendelkezésre álló 

forrás 

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33 milliárd Ft, mely a következőképpen oszlik meg: 

A rendelkezésre álló forrásból a „Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programja” 

és „Felzárkózó települések” elnevezésű programokba tartozó (2. sz. melléklet szerinti) 

településeken megvalósuló fejlesztésekre a rendelkezésre álló keretből legalább 3 milliárd Ft 

elkülönítve áll rendelkezésre.  

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3500-4500 db 

Támogatás 

formája, mértéke, 

összege 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatás. 

Az igényelhető támogatás összege: 

- az 1. számú mellékletében felsorolt településeken min. 2.000.000 Ft, max. 10.000.000 Ft 

- a 2. számú mellékletében felsorolt településeken min. 10.000.001 Ft, max 60.000.000 Ft 

A támogatás mértéke: 

a) az 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a, 

b) a 2. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100%-a  

Előleg igénylése A megítélt támogatási összeg 25%-a.  

Önerő 
A projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel 

kell rendelkezni. 

Projekt futamideje Legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.  

Mérföldkövek A projekt megvalósítása során egy mérföldkő tervezhető. 
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Támogatási 

kérelem beadási 

határideje 

1. értékelési szakasz: 2021. február 18. 9 óra 00 perctől 2021. március 4. 10 óra 00 percig  

2. értékelési szakasz: 2021. április 30. 9 óra 00 perctől 2021. május 12. 10 óra 00 percig 

3. értékelési szakasz: 2021. május 25. 9 óra 00 perctől 2021. június 7. 10 óra 00 percig 

4. értékelési szakasz: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig 

Támogatható 

tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

• az ingatlan beruházás költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható 

összköltségének legalább 50%-át 

• Amennyiben ingatlan beruházási tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének 

részét, az új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások 

kialakítása tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható 

összköltségének legalább 50%-át. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, 

átalakítás, bővítés). 

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a 

projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). 

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 

munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át 

érheti el). Jelen felhívás keretében online képzések és távoktatás igénybevétele is támogatható. 

d) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek 

(a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el). 

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 

50%-át érheti el), 

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás 

igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható 

összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el). 

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (a projekt 

elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el) 

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).  

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének 

legfeljebb 2,5%-át érheti el).  

Felhívjuk figyelmét, hogy az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikro- és 

kisvállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település 

valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás 

minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft. 

Elszámolható 

költségek 

Költségtípus 

Min 

mértéke 

az összes 

elsz ktgre 

vetítve 

Min 

elszámolható 

költség 

Max 

mértéke 

az összes 

elsz ktgre 

vetítve 

Max 

mértéke a 

Felhívás 

5.5.1 

pontja 

alapján az 

elsz ktgek 

összegére 

vetítetve 

Max 

elszámolható 

ktg 

Új eszközök, gépek 

beszerzésének költsége, 

új technológiai 
rendszerek és 

kapacitások kialakítása 

50% 

egyenként 

minimum 

nettó 100.000 

Ft/eszköz 

   

A vállalkozói 

tevékenység végzésével 

összefüggő ingatlan 

beruházás (építés, 

korszerűsítés, átalakítás, 

bővítés) 

   
felhívás 3.4.1.1 

s) pontja szerint 

Információs 

technológia-fejlesztés 
 

egyenként 

minimum 

nettó 100.000 

Ft/hardver 

eszköz 

50%   
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Képzés   20%  
felhívás 3.4.1.1 

t) pontja szerint 

Információs 

technológiafejlesztéshez 

kapcsolódó domain név, 

a hozzá tartozó 

webtárhely és honlap 

készítés 

   

15% 

Domain név 

regisztráció és 

hozzá 

kapcsolódó 

webtárhely 

egyszeri díja 

összesen bruttó 

40.000 Ft 

Domain név 

regisztrációhoz 

kapcsolódó 

honlapkészítés 

bruttó 200.000 

Ft 

Általános (rezsi) 

költségek 
  1%  

Tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítása 
  0,5%  

Gyártási licenc, gyártási 

know-how, immateriális 

javak beszerzése és 

kapcsolódó költségek 

  10%   

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó üzleti 

felhőszolgáltatás bérleti 

díja 

    
felhívás 3.4.1.1 

u) pontja szerint 

Szakmai 

megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 

jellegű ráfordítás 

  50%  
felhívás 3.4.1.1 

v) pontja szerint 

Projektelőkészítés   7%   

Projektmenedzsment   2,5%   
 

Szakmai elvárások 

A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembe vétele 

szükséges:  

• Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt 

település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő 

támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit 

Kft. szakmai előminősítést végez.  

A támogatási kérelemben szereplő fejlesztési igényeknek szerepelniük kell a támogatást 

igénylőnek a szakmai előminősítés során bemutatott projekttervében.  

• GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását 

megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de 

nem megvalósult projekteket is) az a mikro- és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú 

mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt 

vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft. (a 2. számú 

mellékletben felsorolt településekre nem vonatkozik)  

• A projekt keretében a 3.1.2 c) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a VTSZ  listán 

feltüntetett eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - amennyiben az 

adott eszköz a fejlesztendő tevékenység végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával 

összhangban van.  

• A projekt keretében csak a TESZOR listán feltüntetett szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt 

követelményeket a Felhívás 9. sz. szakmai melléklete tartalmazza.  

• Amennyiben a projekt tartalmaz építési engedély köteles ingatlan beruházást, úgy a 

támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte.  

• Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz ingatlan beruházást, úgy a támogatást 

igénylőnek a támogatási kérelem benyújtásakor az adatlapon szükséges bemutatnia, hogy a 

tulajdonostársak hozzájárulása, a megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 

használatáról, a bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba 

vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása, közokiratba vagy teljes bizonyító 
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erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás, valamint az építési tervdokumentáció 

rendelkezésre áll.  

• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati 

felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 

20 000 Ft. 

• A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de 

az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg (napi 8 órás 

foglalkoztatásra vonatkozóan) a 400.000 Ft-ot (munkáltató által fizetendő járulékokkal 

növelt bruttó bér). 

Kötelező vállalás 

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt 

település valamelyikén valósítja meg fejlesztését felhívás jelen pontja nem releváns.  

Az a mikro-, és kisvállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy a Felhívás 

2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel 

bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

utolsó hónapra vonatkozó, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszámához 

képest az érintett székhelyen/telephelyen a vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó 

növekedését kell eredményeznie.  

 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a "felzárkózó településeken" (3. számú melléklet) az új 

munkahely létesítését megelőzően egyeztet az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

által a kedvezményezett számára kijelölt, a "Felzárkózó települések" hosszú távú programjának 

helyi megvalósító szervezetének képviselőjével, amely egyeztetésről jegyzőkönyvet készít a 

felhívás 10. sz. melléklete alapján.  
Pályázati 

dokumentáció 
Részletes információk a pályázatról 
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