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

GINOP_Plusz-1.2.3-21 Összefoglaló 

Beadási határidő  2022.01.17- 2022.01.24.

Forrás  100 Mrd. Ft.

Támogatási intenzitás 
 70 %

Előleg  100 %

Támogatás összege 

 Minimum 10 m. Ft. – Maximum 150,5 m. Ft. (átmeneti támogatási kategória)
 feltételesen visszatérítendő támogatás (azaz későbbi visszamérés - különböző

mutatók teljesítése- után dől el, hogy szükséges-e és ha igen, mennyit
visszafizetni)

 az elszámolható költség maximuma, amelynek 70 %-a a támogatás:

létszám 2019 vagy 2020 évben választható max. 
3-9 fő 99 m. Ft 

10-49 fő 135 m. Ft 
50-99 fő 155 m. Ft. 

100-149 fő 175 m. Ft. 
150-199 fő 195 m. Ft. 
200-249 fő 215 m. Ft. 

Jogosultak 

 mikro, kis –és középvállalkozás
 kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok
 kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek
 GFO kód: 113,114,116,117,141,226,228
 egy lezárt üzleti év
 átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő volt 2019 vagy 2020-ban

Támogatható 
tevékenységek 

Kötelezően: 
 eszközbeszerzés (min. 200 000 Ft)

Csak a fentivel együtt, min 1 db terület szükséges: 
 építés, bővítés (max. a projekt 70 %-a)
 tanácsadás (max. 50 m. Ft. és max. a projekt 20 %-a)
 képzések (max. 5 m. Ft. és max. a projekt 20 %-a)
 megújuló energia (max. a projekt 50 %-a)
 IT fejlesztés, felhőszolgáltatás (max. a projekt 20 %-a)

Feltételek, vállalások 

 GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP
Plusz-1.3.1-21 felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását
megelőzően nem részesülhetett támogatásban

 köztartozásmentes adózói adatbázisban beadáskor szerepelnie kell
 a projektméret nem lehet több, mint az árbevétel kétszerese

 a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és
30.11-12 kód szerinti tevékenységek nem támogathatóak

Megvalósítási idő  18 hónap

Megvalósítás hely 

 Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld bárhol vagy

 bármelyik régióban szabad vállalkozási zónának minősülő településen
 A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 60

nappal kell bejegyzésre kerülnie


