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Részletek a GINOP Plusz-1.1.2-21 pályázatról

KKV

Pályázat neve Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Pályázat kódszáma GINOP Plusz-1.1.2-21

Támogatás célja A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező, innovatív 
KKV-k komplex fejlesztésének támogatása, amely nem csupán a vállalati fejlesztés egy-egy 
elemére koncentrál (pl.: eszközbeszerzés), hanem azok integrálhatósága érdekében a teljes 
vállalati működést egyedileg, a vállalatra szabottan fejleszti.

Pályázók köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások melyek:
• IFKA minősítéssel rendelkeznek
• Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági

társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
• nem tartoznak KATA hatálya alá
• megfelelnek a „Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások

vagy Export bajnokok vagy Beszállítók” egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági
kritériumnak

Igénylési feltételek • min. 5 fő átlagos alkalmazotti létszám
• legalább 3 lezárt üzleti év
• min. 100 millió Ft nettó értékesítési árbevétel a megelőző üzleti évben
• Budapest területén nem támogatható fejlesztés

Támogatott tevékenységek • eszközbeszerzés
• infrastrukturális és ingatlan beruházás
• tanácsadás
• eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzése
• megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
• külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy

vásáron való részvétel
• kísérlet-fejlesztés
• információs technológia-fejlesztés

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása legfeljebb 300 millió Ft 
értékben támogatható, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti el. 
Min. 5 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése támogatható.

Támogatás formája visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek teljesülése esetén részben vagy egészben 
vissza nem térítendővé válik

Pályázati keretösszeg 100 milliárd Ft, 110-400 támogatott projekt

Igényelhető támogatás 100 millió - 2.5 milliárd Ft

Támogatási intenzitás • Az elszámolható költségek 40-50%-a fejlesztés helyszínétől függően. Támogatás esetén
100% előleg lehívható.

• A fajlagos költséghatáron felüli rész önerőből finanszírozandó.

Pályázat linkje: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-plusz-112-21
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