
ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft. 
1122 Budapest, Városmajor u. 10. 

Tel: 06-1-212-4972 Fax: 06-1-355-3833 
 

E-mail: buki.peter@econoserve.hu  
Web oldal: www.econoserve.hu  

  

GINOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro,- és 
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

Alapvető cél 

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban 
betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi 
különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, és a helyi gazdaság 
megerősítése. 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 5 (2+3) milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db. 

Pályázók köre 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, és kisvállalkozások: 
a) amelyek a Felhívás 1. (SZVZ) és 2. számú mellékletében 

felsorolt (162) településen valósítják meg a fejlesztéseiket. 
b) amelyek a Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt településen 

valósítják meg a fejlesztéseiket, és nem volt GINOP 1,2,3 
prioritásban támogatott projektjük. 

c) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 
d) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási 

kérelem benyújtását megelőző üzleti évben minimum 1 fő volt, 
e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres, vagy 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, 
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek a 
köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

A támogatás mértéke 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:  
A Felhívás 1. sz. melléklet szerinti településen: 2 – 10 millió Ft, a 
támogatás mértéke: max. 70% 
A Felhívás 2. sz. melléklet szerinti településen: min. 10.000.001 Ft - 
max. 60 000 000 Ft, a támogatás mértéke: max. 100 % 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek  
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása (önállóan min. 50%). 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek  
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan 

beruházás, építés, korszerűsítés, bővítés, átalakítás. 
c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai, hálózati, 

telekommunikációs eszközök beszerzése.  
d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 

magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés. 
e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése 

és kapcsolódó költségek.  
f) Bérköltség-támogatás igénybevétele.  
g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.  
h) Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek. 
i) Projekt előkészítés – Csak SZVZ-ban  
j) Projektmenedzsment tevékenység – Csak SZVZ-ban 

Elszámolható költségek 

1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű 
ráfordítások (min. a garantált bérminimum, max. 400 000 Ft) 
• Munkabér, munkáltatót terhelő adók és járulékok. 

2. Eszközbeszerzés költségei (építéssel együtt min. 50%) 
• Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként 

minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke. 
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• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként 
minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése.  

• Forgóeszközök költsége (anyagköltség, fogyóeszközök költsége) 
3. Immateriális javak (max. 50%) 

• Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése  
• Új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő 

gép rendeltetésszerű használatához szükséges.  
• Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége. 
• Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a 

hozzá tartozó webtárhely és honlap készítés. 
4. Építéshez kapcsolódó költségek (maximum 280 000 Ft/nm) 

• Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyag és díj 
költsége. 

5. Képzéshez kapcsolódó költségek (max. 20%) 
• Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége.  

6. Kötelező nyilvánosság költsége (max. 0,5%) 
7. Előkészítés költségei (max 7%) 

• előzetes igényfelmérés, célcsoport elemzés, szükséglet felmérés 
és helyzet feltárás költségei 

• előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás 
8. Projektmenedzsment szolgáltatás díja (max 2,5%) 
9. Általános (rezsi) költségek (max. 1%) 

• Projekt végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó közüzemi 
szolgáltatások díja: víz, gáz, elektromos áram, telefon, internet. 

Kötelezettségvállalás 

1. A Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló 
fejlesztés esetén, valamint 2-10 M Ft támogatás esetén nincs 
kötelező vállalás. 

2. A Felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló 
fejlesztés esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző utolsó hónap foglalkoztatotti létszámához 
képest legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát az 
érintett székhelyen/telephelyen. 

3. A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt megkezdésekor már 
létező, és a beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási 
időszak végéig (a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt 
üzleti év végéig) fenntartja. 

4. A támogatást igénylő vállalja, hogy a "felzárkózó településeken" (3. 
sz. melléklet) az új munkahely létesítését megelőzően egyeztet az 
IFKA Nonprofit Kft. által kijelölt helyi képviselőjével. 

Projektidőszak Maximum 18 hónap. 

Illetékes hatóság Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság 

Beadási határidő 2021. január 19. kedd 9 órától – 2021. február 18. csütörtök 12 óráig.  
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2020.11.18. 
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