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

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
GINOP Plusz-1.1.2-21 

 
 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 
100 milliárd Ft 110-400 db 

 
Támogatás összege: 

- minimum 100.000.000 – maximum 2.500.000.000 Ft 

 

Támogatás mértéke, formája: 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a  
projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást - a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. §-a 
szerint meghatározott mérték az alábbiak szerint: 
 

Támogatási kategória Fejlesztés helyszíne Maximális támogatási intenzitás 

Mikro- és 
kisvállalkozások 

Középvállalkozások 

 
 

 Regionális beruházási 
támogatás 

 Képzési támogatás 
 Megújuló energia 

termeléséhez 
nyújtott beruházási 
támogatás 

 Csekély összegű 
támogatás 

 Kutatás-fejlesztési 
projekthez nyújtott 
támogatás 

 Kis- és 
középvállalkozásnak 
nyújtott innovációs 
támogatás 

 Kis- és 
középvállalkozás 
részére 
tanácsadáshoz 

 Észak Magyarország 
 Észak-Alföld 
 Dél-Alföld 
 Dél- Dunántúl 

50% 50% 

 Közép-Dunántúl 
 Pest megye 

fejletlenebb  
települései (2. 
melléklet) 

50% 45% 

 Nyugat-Dunántúl 

45% 35% 

 Piliscsaba, 
Pilisjászfalu 

40% 30% 
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nyújtott támogatás 
 

 
Támogatás formája: Visszatérítendő támogatás, mely adott feltételek mentén részben vagy 
egészben vissza nem térítendővé alakul. 
 
Támogatási kérelmek benyújtása: 
2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 12:00 óráig 
 
Az IFKA előminősítések érvényességi ideje 60 nap. 
 
Pályázók köre: 
 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

- amelyek a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított IFKA előminősítési tanúsítvánnyal 
rendelkeznek, 

- 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 gazdasági társaságok fióktelepei, 

- amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, 
- amelyek megfelelnek a 1.1 1. a) III. pontban foglalt célcsoportok (Nagy növekedők vagy 

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére 
vonatkozó valamennyi belépési kritériumnak: 

 
Belépési 
kritérium 

Nagy növekedők Növekedésre 
képes, ígéretes 
vállalkozások 

Export bajnokok Beszállítók 

Alkalmazotti 
létszám (utolsó 
lezárt üzleti év 
átl.stat.áll. 
létszáma) 

Min. 5 fő 

Lezárt üzleti 
évek száma 

Legalább 3 
 

Nettó 
értékesítési 
árbevétel  
nagysága a 
megelőző 
üzleti évben 

min. 100 millió Ft 
 

Specifikus 
kritérium 

Nettó értékesítési  
árbevétel vagy  
exportértékesítési  

A támogatást  
igénylő a  
támogatási  

Exportértékesítési  
árbevétel aránya 
a  

A támogatást 
igénylő  
KKV legalább a  
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árbevétel  
növekedés: 
A nettó 
értékesítési  
árbevételének  
átlagos éves 
növekedése a 
2017- 
2019 vagy 2018- 
2020 üzleti évek  
vonatkozásában  
legalább 20% 
VAGY 
Exportértékesítési 
árbevételének  
átlagos éves 
növekedése a 
2017- 
2019 vagy 2018- 
2020 üzleti évek  
vonatkozásában  
legalább 50%, és  
legutolsó lezárt  
üzleti évi  
exportértékesítési  
árbevétele 
legalább  
50 millió Ft 

kérelem  
benyújtását  
megelőző 3 éven  
belül kockázati  
tőketársaság által 
kockázati  
tőkebefektetésben  
részesült,  
amelyről az  
érintett  
tőkebefektető  
igazolásával  
rendelkezik 
VAGY 
eredményesen  
megvalósított K+F  
projekttel  
rendelkezik, vagy a  
legutolsó lezárt  
üzleti évre  
vonatkozó  
társasági  
adóbevallásában  
legalább a jelen  
felhívás keretében  
megvalósítani  
tervezett projekt  
elszámolható  
összköltségének  
10%-át kitevő K+F  
ráfordítás 
szerepel  

nettó értékesítési  
árbevételhez  
viszonyítva: 
2019. vagy 2020.  
üzleti évre 
vonatkozó  
beszámoló szerinti  
exportértékesítési  
árbevétel aránya a  
nettó értékesítési  
árbevételhez  
viszonyítva 
legalább  
50% 

támogatási 
kérelem  
benyújtása előtt 30  
nappal megkötött  
együttműködési  
megállapodással  
kapcsolódik 
integrátor  
nagyvállalkozáshoz 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 
Kötelezően megvalósítandó 

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
 

Választható 
A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, 
önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges: 

 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés) 
projekt összköltség legfeljebb 70%-áig 
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, a projekt elszámolható összköltségének 10%-át 
érheti el 
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 Képzési szolgáltatások igénybevétele vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzést elősegítő képzés  
 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése, legfeljebb a  
projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el 
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, legfeljebb 300 millió 
értékben, a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érhetik el 
 Külpiaci megjelenés, legfeljebb 50 millió értékben, a projekt elszámolható összköltségének 
10%-át érhetik el 
  Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható  
összköltségének 40%-át érheti el) 
 Iparjogvédelmi oltalomszerzés  
 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 

bevezetése és tanúsítványok megszerzése 
 Projekt-előkészítés  
  Információs technológia-fejlesztés (beleértve üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét, a 

2.1.2.2. k) pontban meghatározott tevékenység legfeljebb a projekt elszámolható 
összköltségének 30%-át érheti el 

 
Fenntartási időszak eredményességi mérése: 
A fenntartási időszak 3 év. az összköltség maximum 50%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az 
előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza 
nem térítendő támogatássá (VNT). 
 
Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt fizikai 
befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül 
ellenőrzésre) 
 
Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 30 hónap 
 
Előleg igénylése: A támogatás 100%-a, de legfeljebb 2 500 000 000 Ft 
 
Önerő:  Minimum 50 % mértékben 
 
Kötelező vállalás: 
Amennyiben a támogatási kérelem 2.1.2.2 g) pont szerinti Kísérleti-fejlesztési tevékenységet is 
tartalmaz, az alábbi kötelező vállalás teljesítése szükséges: 
- Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó disszemináció: 

Támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt fenntartási időszakának végéig a projekt eredményeit 
széles körben terjeszti konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy 
nyílt forráskódú szoftverek útján, miután a támogatást igénylő megtette az iparjogvédelmi 
oltalomszerzéshez szükséges bejelentéseket. A kutatási eredmények, publikációk rögzítésére 
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszter szolgál. 

- A kötelező vállalás nem teljesítése esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül 
az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában.  
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A projekt területi korlátozása: A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő 
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként 
vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. Pest megye a felhívás 2. számú melléklete szerinti 
fejletlenebb településeinek, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu települések megvalósítási helyszínként 
alkalmazhatóak. 
 

 


