
 

 
 
GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú, 
 
 „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását 
segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban" című felhívás, mely nagyon 
hasonlít a már jól ismert „GINOP Plusz-1.2.1-21" pályázati kiíráshoz. 
 

A pályázati felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a tényleges megjelenésig a 

felhívás változhat! 
   
Az alábbiakban összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat: 
- Igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás: 10 000 000 – 150 500 000 Ft 
- Pályázathatnak: 
 
 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel 
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, 
• amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető 

gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági 
Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,  
• amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, 

vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen 
valósítják meg fejlesztéseiket 

  
 
 
 
- Elszámolható költségek: 
kötelezően megvalósítandó: 

• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
választható: 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (összköltség max 70%-a) 
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max 50 millió Ft, de képzéssel együtt max. 

összköltség 20%-a) 
• Képzési szolgáltatások igénybevétele (max 5 millió Ft, de tanácsadással együtt max. 

összköltség 20%-a) 
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (összköltség max 50%-a) 
• Információs technológia-fejlesztés (összköltség max 20%-a) 

  
 
 
- Előleg: 100% 
- Megvalósítási időtartam: 24 hónap 
- Megvalósítási helyszín: Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban, vagy 
az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településeken, mely pályázat 
benyújtását megelőző legalább 60 napja a vállalkozás bejegyzett telephelye/fióktelepe 
  



 

 
 
 
 
 
- Nem indulhat a pályázaton, aki/akinek: 

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

• amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján 
meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP 
Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP Plusz-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet 
nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést 
megelőzően kérelmét visszavonta 

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

• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul 
  
- Várható pályázat beadási határidő: 2022.01.17 – 2022.01.24 


