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GINOP-1.2.9-20_Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása 

1. Pályázati cél 

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) egyik fő célkitűzése a hazai kis- és 

középvállalkozások versenyképességének fejlesztése és növekedésének elősegítése. A vállalkozások 

hozzáadott értékének, bevételének és méretének növekedése a gazdasági növekedés alapja. A magyar 

települések több mint egyharmada a szabad vállalkozási zónák körébe tartozott, valamint a lakosság 

ötöde élt ilyen területen. A GINOP célkitűzéseinek elérésében fontos szerep jut a szabad vállalkozási 

zónákban működő vállalkozások fejlesztésének, beruházásaik támogatásának, valamint társadalmi-

gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásának is. A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható 

növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának 

javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos 

tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A 

Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci 

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

megerősítése. 

 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3500-4500 db 

 

2. Támogatható tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (legalább 

50%) 

 

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). 
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• e) 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, mely a tevékenység 

elszámolható összköltségének pontosan 15%-a). 

• h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag 

Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt 

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

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

• j) Projektmenedzsment tevékenység 

 

3. Megvalósítási és fenntartási idő 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat 

hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 

hónap áll rendelkezésre. 

A támogatást igénylő fenntartási jelentéstételi kötelezettsége a projekt fizikai befejezésétől indul meg 

és a projektmegvalósítás befejezésétől számított három évig tart. 

 

4. Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikrovállalkozások: 

• amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem 

minősülő területen található, 5000 fő alatti településen valósítják meg fejlesztéseiket 

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt, 

• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 

fióktelepei, 

• amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói 

adatbázisban. 

 

5. A támogatás mértéke, összege 

• A támogatási összeg mértéke 2-10 millió Ft. 

• A támogatási intenzitás 70-100% 
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Benyújtási időszak: 2021. november 9-től 

A pályázatok benyújtása folyamatos, de a sikeres pályázás érdekében javasolt a pályázati benyújtási 

kezdőnapon beadni a pályázatokat! 

Amennyiben bármilyen kérdésük merül fel, vagy ötlettel és elképzeléssel rendelkeznek a fenti pályázati 

kiírások kapcsán, keressék bizalommal kollégánkat! 

 

www.palyazatakademia.hu 


