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GINOP-1.2.9-20 – Hátrányos helyzetű településeken működő mikro,- és 
kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása – SZVZ és 5000 fő alatti települések 

Alapvető cél 

A Felhívás célja a mikrovállalkozások 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 33 (30+3) milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3500-4500 db. 

Pályázók köre 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikrovállalkozások: 
a) amelyek a Felhívás 1. sz. melléklete szerinti SZVZ, vagy 5000 fő 

alatti településein valósítják meg 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, és az 5000 fő alatti településen: 2 – 
10 millió Ft, a támogatás mértéke: max. 70% 
A támogatás „Csekély összegű” kategória. 
 
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a 
legutolsó lezárt üzleti év beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.  

Támogatható 
tevékenységek 

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

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

beruházás, építés, korszerűsítés, bővítés, átalakítás (eszközzel 
együtt min 50%). 

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai, hálózati, 
telekommunikációs eszközök beszerzése (max. 50%).  

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, kizárólag a 
https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól (max. 20%). 

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

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 400 e Ft/fő; 50%).  
g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag 

Bérköltség-támogatás igénybevétele esetén választható, a 
tevékenység összköltségének max. 15%-a).  

h) Kötelező nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek. 
i) Projekt előkészítés (max. 7%) 
j) Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%) 
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Műszaki, szakmai 
elvárások 

a) A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie, és 
alkalmasnak kell lennie, vagy azzá kell válnia a projekt 
megvalósítására. 

b) Nem részesülhetett támogatásban az a mikrovállalkozás, amely az 
1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja 
meg fejlesztését, és a GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai 
keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően már 
részesült támogatásban.  

c) A megvalósuló beruházások a fejlesztendő tevékenység korlátozása 
nélkül támogathatóak. 

d) Amennyiben a projekt megvalósítása tartalmaz építési engedély 
köteles ingatlan beruházást, úgy a támogatási kérelem 
benyújtásának feltétele a jogerős építési engedély megléte. 

e) Az ingatlan beruházás elszámolható költsége nem haladhatja meg 
az alábbi fajlagos költségeket: 

o ingatlan építés és ingatlan bővítés nettó 280.000,- Ft/nm 
o ingatlan átalakítás nettó 225.000,- Ft/nm 
o További költségek: 3.4.1.1.s. pontban. 

f) A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem 
haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint 
projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.  

g) Kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált képzés vehető 
igénybe, a következő témakörökben:  

o alapvető informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, 
pénzügy, vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, 
élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és menedzsment, 
gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és 
vízügy, közgazdaság, üzemmenedzselés és üzemszervezés. 

Valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra. 
Egy foglalkoztatott résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt. 

Kötelezettségvállalás 1. A Felhívás 1. sz. mellékletében felsorolt településen megvalósuló 
fejlesztés esetén nincs kötelező vállalás. 

Projektidőszak Maximum 18 hónap. A záró elszámolás benyújtásának legkésőbbi 
határideje 2022.12.31. 

Illetékes hatóság 
Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok 
Végrehajtásáért Felelős Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684.  

Beadási határidő 2021. november 9. 9 órától – 2021. december 9. 10 óráig.  
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2021.10.12. 
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