
PÁLYÁZAT
GINOP 1.2.9-20

Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások
fejlesztéseinek támogatása

Pályázók köre:

Mikro és kisvállalkozások, melyek székhelye vagy telephelye (fejlesztés helyszíne) az alábbi 
településeken van (Pest megye, Budapest kivételével)

szabad vállalkozási zóna
hátrányos helyzetű település

- legalább 1 teljes (365 napos) lezárt gazdasági évvel rendelkezik (bejegyzés 2018. 12. 31. előtti)

- legalább 1 fő statisztikai létszám az utolsó lezárt üzleti évben

- szerepel a köztartozás mentes adózói adatbázisban
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes

- jogi forma: KFT, RT,KKT, BT, szövetkezetek, nonprofit KFT, RT,KKT, BT, egyéni cég, egyéni 
vállalkozó (kivéve a többségi önkormányzati tulajdonú vállalkozások)

- saját tőke pozitív, és magasabb, mint a törzstőke

- tevékenység nem lehet: mezőgazdaság (TEÁOR szám: 01.11-03.22), TEÁOR’08 12.00, 05.10-
09.10,  19.10-20,  24.10,  30.11-12  és  33.11-20,  szálláshely  fejlesztés,  fürdőfejlesztés,  közúti
áruszállításon belül tehergépkocsi beszerzés

Igényelhető támogatás: 

ÖSSZEGE:

-  minimum 2 millió  Ft,  maximum 10 millió  Ft  a Felhívás 1.  melléklete  szerinti  településeken:
szabad vállalkozási zónák települései

- minimum 10 millió Ft, maximum 60 millió Ft a Felhívás 2. melléklete szerinti településeken:
hátrányos  helyzetű  települések  (10  millió  Ft  feletti  támogatási  igény  esetén  IFKA tanúsítvány
szükséges)

(Mindkét lista szerinti településen pályázó döntése szerint)

MÉRTÉKE:

Felhívás 1. melléklete szerinti településeken az elszámolható költség 70%-a

Felhívás 2. melléklete szerinti településeken az elszámolható költség 100%-a

Az igényelt támogatás nem haladhatja meg a legutolsó lezárt üzleti év árbevételének 50%-át.

https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes


Támogatás felhasználható:

Kötelezően megvalósítandó tevékenység: 
- új eszközök, gépek beszerzése, technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (VTSZ lista
korlátozza!)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenység:

- ingatlan beruházás: építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés (eszközzel együtt minimum a teljes
költségvetés 50%-a)  (fajlagos költségek: építés, bővítés: max. nettó 280 000 Ft/m², átalakítás: max.
nettó 225 000 Ft/m², korszerűsítés: egyedi fajlagos értékek hőszigetelésre, nyílászáró típusokra)

- IT-fejlesztés: hardverek, szoftverek beszerzése (maximum a teljes költségvetés 50%-a) (VTSZ,
TESZOR lista korlátozza!)

-  képzés:  kizárólag  az  IFKA  regisztrált  szolgáltatóktól  vehető  igénybe  (https://vali.ifka.hu),
maximum a teljes költségvetés 20%-a;  egy főre max. nettó  580 000 Ft,  nettó  4000 Ft/óra,  egy
képzés minimum 20 óra, egy munkavállaló 1 képzésen vehet részt) Többlet pontot ér!

-  Gyártási  licenc,  gyártási  know-how,  immateriális  javak  beszerzése  és  kapcsolódó  költségek
(maximum a teljes költségvetés 10%-a).

- Bérköltség támogatás (maximum a teljes költségvetés 50%-a; garantált bérminimumot elérő, 400
000 Ft-ot nem meghaladó bér)

-  Munkavégzéshez  szükséges  feltételek  kialakítása,  kizárólag  bérköltség  támogatással  együtt
igénybe véve  (maximum a teljes költségvetés 15%-a)

-  Kötelezően előírt  nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek,  kizárólag  bérköltség
támogatással együtt igénybe véve (maximum a teljes költségvetés 0,5%-a)

- Projekt előkészítés ( maximum 7%), projektmenedzsment (maximum 2,5%) - csak 10 millió Ft
alatti támogatási igény esetén számolható el.

Feltételek:

- 10 millió Ft feletti támogatási igény (2. lista települései) esetében IFKA szakmai előminősítése
szükséges.

- nem támogatható az a vállalkozás, amely a GINOP 1., 2. és 3. prioritások keretében korábban már
elnyert támogatást (ha nem valósította meg, akkor is kizáró), és jelenleg az 1. lista települése szerint
2-10 millió Ft közötti támogatást igényel.

- a megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lenni, vagy a projekt eredményeként alkalmassá kell
válni a kérelemben jelzett tevékenység végzésére.

- kérelem módosítására nincs lehetőség benyújtást követően

-  építési  engedélyhez  kötött  beruházás  esetén  a  kérelem benyújtásakor  jogerős  engedéllyel  kell
rendelkezni.

https://vali.ifka.hu/


- nem támogatható a jelentős kockázatot hordozó projekt: pl. ha a támogatást igénylő, illetve az
árajánlat adó/szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,

Kötelező vállalások

- szabad vállalkozási zóna településen nem releváns,

-  további  települések  esetében legalább 1  fővel  szükséges  növelni  a  foglalkoztatottak  számát  a
támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó hónap NAV részére beküldött bevallásához képest,
továbbá meglévő munkahelyeket meg kell őrizni.

- fenntartási kötelezettség: projekt befejezését követően 3 év

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

Megkezdés: kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követően lehetséges

Befejezés: legfeljebb 18 hónap (megkezdéstől, vagy Támogatói Okirat hatályba lépésétől)

Elszámolás: fizikai befejezéstől számított 60 nap, de legkésőbb 2022. augusztus 31.


