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Részletek a GINOP Plusz-1.2.3-21 pályázatról:
Pályázat neve

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

Pályázat kódszáma

GINOP Plusz-1.2.3-21

Támogatás célja

Az ország leghátrányosabb helyzetű régióiban működő vállalkozások felzárkóztatása egy
komplex támogatási lehetőséggel.

Pályázók köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások melyek:
• rendelkeznek legalább 1 lezárt üzlet évvel
• legalább 3 fő átlagos statisztikai létszám az utolsó lezárt üzleti évben
• Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
• nem tartoznak KATA hatálya alá
• amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében
2014.01.01-2019.12.31. között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja
az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes
üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre
vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja
a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban
• budapesti fejlesztési helyszín nem támogatható

Támogatott tevékenységek

• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökbeszerzése kötelezően
megvalósítandó
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
• Képzési szolgáltatások igénybevétele
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
• Információs technológia-fejlesztés
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása legfeljebb a projekt
elszámolható összköltségének 50%-át érheti el. Min. 5 kWp névleges teljesítményű
napelemes rendszer telepítése támogatható.

Támogatás formája

Visszatérítendő támogatás, mely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy
egészben vissza nem térítendővé válik.

Pályázati keretösszeg

100 milliárd Ft, 800-2500 db támogatott projekt

Igényelhető támogatás

10 000 000 Ft – 200 000 000 Ft

Támogatási intenzitás

Minimum 30% önerő szükséges. Nyertes pályázat esetén 100% előleg igényelhető.

Pályázat linkje:

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb
helyzetű régiókban (FELFÜGGESZTVE!) | Széchenyi Terv Plusz (gov.hu)

Beadási határidő

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. - 2022. január 26.
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. - 2022. február 3.
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