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A hátrányos helyzetű településeken működő mikro és kisvállalkozások fejlesztésének 

támogatása 

Kódszám: GINOP-1.2.9-20 

 

I. A pályázat célja 

Mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatása 

 

II. Pályázók köre 

az április 30 – május 12 közötti beadási időszakban kizárólag azon mikrovállalkozások, amelyek: 

a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad 

vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg 

fejlesztéseiket. 

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 

c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. 

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók 

vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az 

Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező 

szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei. 

f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi 

CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

Jogi forma szerint 

• kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

• egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni 

cégek, 

• szövetkezetek. 

 

III. Támogatható tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

Az a) tevékenység költségének a b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható 

összköltségének legalább 50%-át. 
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Amennyiben b) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, akkor a) tevékenység 

költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, 

átalakítás, bővítés). 

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt 

elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el). 

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 

munkavégzését elősegítő képzés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el). 

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek(a 

projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el). 

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-

át érheti el), 

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás 

igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, mely a tevékenység elszámolható 

összköltségének pontosan 15%-a). 

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag 

Bérköltség- támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt 

elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el). 

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el). 

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének 

legfeljebb 2,5%-át érheti el) 

Az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikrovállalkozás által vehető igénybe, amely a 

Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az 

igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft. 

 

IV. A támogatás összege, mértéke 

a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 

10.000.000 forint. 

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a 

 

V. Beadás kezdete, vége 

kezdete: 2021. április 30. 9.00 óra 

vége: 2021. május 12. 10.00 óra (illetve a keret kimerüléséig) 
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VI. Speciális feltételek 

 A projektben 1 mérföldkő tervezhető 

 Bizonyos költségtípusokra minimális, illetve maximális mértékek, összegek vonatkoznak 

 

VII. Egyéb fontos információk 

 Projekt maximális időtartama 18 hónap 

 Előleg 25% (de egyszeri elszámolás választása esetén nem igényelhető előleg) 

 Kötelező fenntartás 3 év 

 

VIII. Pályázati információk elérhetősége 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-129-20-htrnyos-helyzet-teleplseken-mkd-mikro-s-

kisvllalkozsok-fejlesztseinek-tmogatsa-1 
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