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Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 
fejlesztéseinek támogatása 

GINOP-1.2.9-20 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 
5 milliárd Ft 800 db 

 
Támogatás összege: 

•  minimum 2 millió Ft-maximum 10 millió Ft 
o Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt-SZVZ- településeken 

 
Támogatási intenzitás:  

•  70% vissza nem térítendő támogatás 
o Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt-SZVZ- településeken 

 
Pályázók köre: 

•  Mikro- és kisvállalkozások 

• GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását 
megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, 
de nem megvalósult projekteket is). 

• Rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti 
évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele). 

• Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes 
üzleti évben minimum 1 fő volt. 

•  Utolsó teljes lezárt üzleti évének árbevételének kétszerese eléri a pályázat összköltségét. 
 

Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

•  Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
o Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

▪ ingatlan beruházással együtt, (összköltség min. 50%-a) 
 

•  Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 
o A   vállalkozói   tevékenység   végzésével   összefüggő   ingatlan   beruházás (építés, 

korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Amennyiben építési engedély köteles a beruházás, 
úgy a támogatási kérelem benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte! 

o Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése 
(összköltség max. 50%-a) 

o Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 
munkavégzését elősegítő képzés (teljes beruházás max. 20%) 

▪ kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető 
igénybe 

o Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó 
költségek (összköltség max. 10%-a) 

o Bérköltség-támogatás igénybevétele (összköltség max. 50%-a) 
o Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (összköltség max. 15%-a) 

▪ kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása 
esetén választható 

o Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek 
o Projekt előkészítés (összköltség max. 7%-a) 
o Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (összköltség max. 2,5%-a) 
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Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap 

 
Előleg mértéke: A támogatás összegének maximum 25%-a 

 
A projekt területi korlátozása:  

- Fejlesztéseiket a pályázat 1. (SZVZ) számú mellékletében felsorolt települések valamelyikén 
valósítja meg. 

- A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, 
a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább fél évvel 
kell bejegyzésre kerülnie. 

A támogatást igénylő legfeljebb 1 megvalósítási helyszínt jelölhet meg. 
 

 

Kötelező vállalás: 

- Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely az 1. számú mellékletében felsorolt település 
valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nemtérítendő támogatás minimum 
2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a kötelező vállalás nem releváns.  

 

 
 

Bírálat a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik. 

 
Pályázat benyújtása: 2021.  március 16. 10 óra 00 - március 31. 12 óra 00 percig.  
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