A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz
való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb
helyzetű régiókban
GINOP Plusz-1.2.3-21
Támogatható
tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Választható, önállóan nem támogatható tevékenység:
• Ingatlan beruházás (a projekt összköltségének legfeljebb 70%-a);
• Tanácsadás (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt a projekt
összköltségének legfeljebb 20%-a);
• Képzés (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt a projekt
összköltségének legfeljebb 20%-a);
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (a projekt
összköltségének legfeljebb 50%-a);
• Információs technológia fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének
legfeljebb 20%-a)

Támogatottak köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek
•
•
•
•

Támogatás összege
Területi korlátozások

rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel;
éves átlagos statisztikai állományi létszáma a benyújtást megelőző, de 2019-nél nem
régebbi lezárt üzleti évben minimum 3 fő volt;
rendelkeznek Magyarországi székhellyel;
nem tartoznak a KATA hatálya alá;

•

a GINOP 1. prioritás keretében 2014-2019 között legfeljebb az utolsó 3 lezárt üzleti
év átlagos árbevételének 50%-át meg nem haladó összegű támogatást kaptak, vagy;

•

a GINOP 1. prioritás keretében 2014-2019 között az utolsó 3 lezárt üzleti év átlagos
árbevételének 50%-át meghaladó összegű támogatást kaptak ÉS a 2018-2020 évekre
vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése1 eléri, vagy meghaladja a GDP
növekedés mértékét (5,25%2) az azonos időszakban.
minimum 10 Millió Ft, maximum 200 Millió Ft
Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés

A projekt megvalósítási helyszínének legalább 180 napja bejegyzésre kell kerülnie a cégkivonatban!

Előleg

1

100%

Bruttó hozzáadott érték (BHÉ) számítási módja:
Értékesítés nettó árbevétele + Aktivált saját teljesítmény – Anyagjellegű ráfordítások
2
2018-2020 a bruttó hazai termék (GDP) átlagos növekedése, forrás: LINK

Önerő
Támogatási intenzitás
Támogatás formája

30%
az 1. benyújtási szakaszban 70%
a 2. benyújtási szakaszban 50%
Visszatérítendő támogatás,
amely az adott feltételek mentén
vissza nem térítendő támogatássá alakulhat

Tervezett benyújtás

1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. – 2022. január 26.
Kizárólag Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 3.
Kizárólag Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók

