
 

H-7400 Kaposvár, Ond vezér u. 1. Tel: +36-82-527-790 E-mail: info@somogy-hvk.hu 
Kérjük, látogasson el honlapunkra: www.vallalkozoi-kozpont.hu 

A mikro-, kis-, és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

Kódszám: GINOP Plusz – 1.2.1-21 

I. A pályázat célja 

A KKV-k technológiai, gazdasági változásokhoz való alkalmazkodó-képességének javítása, az 

új technológiák bevezetésének támogatása. 

 

II. Pályázók köre 

Mikro-, kis-, középvállalkozások, amelyek: 

 rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes évvel 

 éves statisztikai létszámuk minimum 3 fő 

 kettős könyvvitel vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók 

 

III. Támogatható tevékenységek 

a). 

technológia fejlesztés (termelési, szolgáltatási, infokommunikációs technológia 

fejlesztése) 

b). 

 infrastrukturális és ingatlan beruházás 

 tanácsadás igénybevétele 

 képzés igénybevétele 

 licenc, gyártási know-how beszerzése 

 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 

az a). pontban foglalt fejlesztés, továbbá legalább egy, b). pontba tartozó tevékenység megvalósítása 

kötelező 

 

IV. A támogatás összege, mértéke 

a támogatás típusa 

alapvetően visszatérítendő – bizonyos feltételek teljesítése esetén a támogatás egy része, vagy 

teljes összege vissza nem térítendővé válik 

a támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft 

a maximális támogatás összege függ a vállalkozás foglalkoztatotti létszámától 
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a támogatás mértéke: a Dél-Dunántúlon 70% (a 3. benyújtási szakaszban a középvállalkozások 

esetében 60%) 

Korlátok: 

 gyártás licenc, know-how a projektérték max. 10%-a 

 infrastrukturális, ingatlan beruházás a projektérték max. 70%-a 

 tanácsadás a projektérték max 20%, max. 50 millió Ft 

 képzés: a projektérték max 20%, max. 5 millió Ft 

 megújuló energia: a projektérték max. 50%-a 

 ingatlan beruházás esetén fajlagos költségkorlátok 

 

V. Beadás kezdete, vége 

1. szakasz 2021. július 12-19. 

2. szakasz 2021. október 11-18. 

3. szakasz 2022. január 10-17 (a 3. szakaszban csak a mikrovállalkozások, továbbá a 

Szabad Vállalkozói Zónákban működő kis-, és középvállalkozások pályázhatnak) 

 

VI. Speciális feltételek 

Nem pályázhatnak: 

 mezőgazdasági termelők, élelmiszeripari vállalkozások 

 nehéz helyzetben lévő vállalkozások 

 KATA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók 

 szálláshely és/vagy fürdő fejlesztésre irányuló fejlesztés 

 

VII. Egyéb fontos információk 

1 mérföldkő – összesen 4 elszámolás (3 köztes, 1 záró kifizetés) tervezhető 

végrehajtásra rendelkezésre álló időtartam 24 hónap 

100% előleg igényelhető 

 

VIII. Pályázati információk elérhetősége 

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi-es-innovacios-operativ-program-plusz 

https://www.palyazat.gov.hu/gazdasagfejlesztesi-es-innovacios-operativ-program-plusz

