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FALUSI KISBOLT PÁLYÁZAT
A pályázatok benyújtásának időszaka: 2021. április 12. – 2021. június 28.

A támogatási kérelmeket a NIR (Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer) felületén lehetséges benyújtani, kizárólag

elektronikus úton április 12. 8.00 óra és 2021. június 28. 14.00 óra között.

Fontos!: Ha a beérkező támogatási kérelmek forrásigénye meghaladja a pályázati keretösszeget (45 milliárd Ft),  

akkor a pályázat kiírója felfüggesztheti a benyújtási időszakot, vagyis a pályázatok feldolgozásának idejére  

a benyújtás szünetelhet.

KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
A falusi kisbolt pályázatban a 2000 fős lélekszám alatti településeken működő, újonnan nyíló, vagy újra nyitó 

kisboltok akár 60-70 millió forint támogatásban is részesülhetnek.

A RENDELET ALAPJÁN KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS NYÚJTHATÓ:
a) az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi 

tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és az üzlet főtevékenysége az élelmiszer 

jellegű bolti vegyes kereskedelem, vagy b) az olyan már működő vagy újonnan induló gazdasági társaság, egyéni 

vállalkozó vagy szövetkezet részére, amely kistelepülésen kiskereskedelmi tevékenység keretében vállalja napi 

fogyasztási cikket értékesítő üzlet üzemeltetését, ahol ilyen üzlet nem működik.

Az üzletek, boltok jelenléte jelentősen befolyásolhatja a kistelepülések népességmegtartó erejét.

A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS MÉRTÉKÜK
a) az üzlet külső és belső felújítására, ideértve az épületgépészeti korszerűsítést is, bővítésére, építésére, 

akadálymentesítésére. Ezekben az esetekben a támogatás az elszámolható költség legfeljebb 80%-a,  

de legfeljebb 50 000 000 forint.

b) a kiskereskedelmi tevékenység és a támogatási kérelemben vállalt egyéb szolgáltatás folytatásához szükséges 

eszközök, különösen a berendezési bútorzat, melegentartó eszköz, hűtőpult, hűtő, feldolgozógép, sütő, kelesztő gép, 

pénztárgép, számítógép, POS terminál, illetve az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó immateriális javak (szoftver, 

licencdíj) beszerzésére. Az e pontban a felsorolt tevékenységek támogatásának mértéke az elszámolható költség 

legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint.

c) az üzlet és a vállalt szolgáltatás hatékony üzemeltetése érdekében indokolt képzés költségeire.  

Ennél a tevékenységnél a támogatás az elszámolható költség legfeljebb 75%-a, de legfeljebb 12 000 000 forint.

d) az üzletnek helyet adó ingatlan adásvétele során a vételár megfizetéséhez, a vételár 50 %-a,  

de legfeljebb 5 000 000 forint.

e) a foglalkoztatottak munkabéréhez kapcsolódóan a munkáltatót terhelő közterhek megfizetéséhez igényelhető 

támogatás esetében legfeljebb a költségvetési támogatással érintett foglalkoztatott után fizetendő, a munkáltatót 

terhelő közterhek adott évre számított összege azzal, hogy az e rendelet hatálybalépésének évében, és az azt 

követő évben legfeljebb 2 fő foglalkoztatott tekintetében igényelhető a támogatás, ezt követően legfeljebb 1 fő 

tekintetében igényelhető 5 évig.
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