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GINOP Plusz-1.2.2-22 – Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 

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 30 milliárd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 3000-4800 db. 

Pályázók köre 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikrovállalkozások, amelyek: 
• rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel,  
• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a legutolsó lezárt, 

teljes üzleti évben legalább 1 fő volt,  
• Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres vagy 

kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, 
gazdasági társaságok, egyéni cégek,  

• amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, 
• szabad vállalkozási zónának minősülő területen található 

(Felhívás 2. számú melléklet) településeken, vagy szabad 
vállalkozási zónának nem minősülő, 5000 főnél alacsonyabb 
lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete) 
településeken valósítják meg fejlesztéseiket, 

• nem részesültek támogatásban a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-
1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP 
Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból. 

A támogatás mértéke 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 2 – 10 M Ft. 
Maximális támogatási intenzitás: 70%. 
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 (ingatlan beruházással vagy anélkül is a 
projekt összköltségének min. 50%). 

 
Választható, Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás 

(eszközzel együtt min. 50%) 
c) Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti 

felhőszolgáltatások igénybevételét (max. az összköltség 50%-a)  
d) A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei (átalány 

alapú, vetítési alap 7%-a) 
 
Min. 2 db önállóan nem támogatható tevékenység választása 
kötelező (a)+1)! 

Elszámolható költségek 

1. Eszközbeszerzés költségei (ingatlan beruházással vagy 
anélkül is a projekt összköltségének min. 50%). 

a) Új eszközök, gépek beszerzése 
o Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum 

nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke. 
o Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő 

berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben, 
amennyiben alkalmassá teszi a már meglévő gépet új termékek 
előállítására, vagy kapacitásbővülést eredményez,  
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o Új eszközök, gépek rendeltetésszerű használatához szükséges 
szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások, 
kizárólag az eszközbeszerzés részeként kerülhetnek elszámolásra. 

o egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható, 
o Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként 

minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése.  
2. Építéshez kapcsolódó költségek (eszközzel együtt min. 50%) 

• Ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei 
és kivitelezőnek fizetett munkadíj 

3. Immateriális javak beszerzésének költsége (max. 50%) 
• Szoftverek beszerzése, a Modern Vállalkozások Programja 

keretében minősített szállítótól vagy annak szintén minősített 
partnerétől, disztribútorától szerezhető be. 

• a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver 
maximálisan elszámolható költsége legfeljebb a 
http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon rögzített ár lehet. 

4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díja 
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás 

bérleti díja legfeljebb 18 hónapig tartó időtartamban. 
5. Közvetett költségek 

• Projekt előkészítés, projektmenedzsment, általános (rezsi) 
költségek, gyártási licenc, know-how beszerzés költségei, IT 
fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó 
webtárhely és honlapkészítés, Képzés: a vállalat fejlődéséhez 
szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 
munkavégzését elősegítő képzés. 

 
 

Műszaki, szakmai 
elvárások 

a) A projekt keretében csak Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti a listán 
feltüntetett VTSZ szám alá tartozó informatikai eszközök 
kerülhetnek beszerzésre 

b) A projekt keretében csak a TESZOR listán feltüntetett TESZOR 
szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre. 

c) Ingatlan beruházás esetén szükséges a tulajdonostársak 
hozzájárulása. Amennyiben releváns a jogszabályban előírt 
engedélyezési eljárás támogatási kérelem benyújtása előtti 
megindítását igazoló dokumentumnak, valamint az építési 
tervdokumentációnak rendelkezésre kell állnia. 

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

o Ingatlan építés, bővítés (maximum nettó 423 500,- Ft/nm) 
o Ingatlan átalakítás (maximum nettó 340 625,- Ft/nm) 
o Ingatlan korszerűsítés (fajlagos értékek) 

e) A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem 
benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell bejegyzésre 
kerülnie, és alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. 

Kötelezettségvállalás Tájékoztatás és nyilvánosság 

Projektidőszak A projekt fizikai befejezésére 18 hónap áll rendelkezésre.  
Záró elszámolás benyújtásának határideje, legkésőbb 2025. február 28. 

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

Beadási határidő 2022. február 24. 08:00 órától 2023. március 31. 12:00 óráig 
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati Felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2022.01.25. 

http://www.vallalkozzdigitalisan.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/

