
 
Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező 

mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 

GINOP Plusz-1.1.2-21 – Tervezet 

 
A támogatási kérelmek tervezett benyújtása: 
A támogatási kérelmet 2021. szeptember 2. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig nyújthatja be az 
elektronikus kitöltő program segítségével 

 
Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege:  
minimum 30.000.000 Ft, maximum 2.500.000.000 Ft. 

 
A Támogatás formája:  
Főszabályként visszatérítendő támogatás, amely bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben 
vissza nem térítendővé válhat.  

 
A Támogatás mértéke:  
Vállalkozásmérettől és támogatási kategóriától függ, de maximum 50% 

 
Támogatható tevékenységek 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése (kötelező) 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max 70%) 

 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max 10%) 

 Képzési szolgáltatások igénybevétele (max 10%) 

 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max 40%) 

 Külpiaci megjelenés 

 Iparjogvédelmi oltalomszerzés 

 Kísérleti-fejlesztés (max 40%) 

 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és 
tanúsítványok megszerzése 

 Projekt-előkészítés (max 1%, max 1,5 millió Ft) 

 Információs technológia-fejlesztés (max 30%) 

 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
a) azon mikro-, kis- és középvállalkozások:  

I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított 
előminősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek,  

II. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági  
társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 
gazdaság társaságok fióktelepei,  

III. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,  
 
IV. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy 
Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére vonatkozó 
valamennyi belépési kritériumnak:  



 

 

 

 
 
 
 



 
 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet (többek között) azon támogatást 
igénylő: 
 

- amely jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható 
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló 
szerinti árbevételének kétszeresét  

- amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 
33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul  

- amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba 
hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.  

- amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,  
- amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, 

GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott 
be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének 
záró kifizetési igénylését benyújtotta  

 

A projekt területi korlátozása: 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye 
vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén 
valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. 
napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre 
kerülnie 
 
 

Előleg mértéke : 100% 
 

Kötelező vállalások: 
Csak Kísérleti-fejlesztési tevékenységet tartalmazó projektek esetében releváns 
 
 


