GINOP Plusz-1.1.2-21
Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési
potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Benyújtási határidő

2021. október 11. – 2022. szeptember 1.

Támogatás formája

A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben
vissza nem térítendővé válik.
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek IFKA előminősítésítési
tanúsítvánnyal.
 Amelyek állományi létszáma min. 5 fő;
 Lezárt teljes üzleti évek száma legalább 3 év.
 Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben min. 100 millió forint.
 amely Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági
társaság, egyéni cég és egyéni vállalkozás;
 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá;
 amelyek megfelelnek a - Nagy növekedők VAGY Növekedésre képes, ígéretes
vállalkozások VAGY Export bajnokok VAGY Beszállítók- kritériumok és elvárások
egyikének.
 A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
100 000 000 000 Ft

Pályázók köre

Rendelkezésre álló
keretösszeg
Támogatás összege
Támogatható
projektek száma
Előleg
Önerő
Támogatható
tevékenységek

100 000 000 – 2 500 000 000 Ft
110 – 400 db
100%, maximum 2 500 000 000 Ft
minimum 50% mértékben
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenység:
 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 70%-át érheti el)
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 10%-át érheti el)
 Képzési szolgáltatások igénybevétele
 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a
projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (legfeljebb 300
millió Ft értékben, legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 40%-át érheti
el)
 Külpiaci megjelenés (legfeljebb 50 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt
elszámolható összköltségének 10%-át érheti el)
 Iparjogvédelmi oltalomszerzés
 Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, legfeljebb a projekt
elszámolható összköltségének 25 %-át érheti el)
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Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése
 Projekt-előkészítés
 Információs technológia-fejlesztés beleértve az üzleti felhőszolgáltatások
igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 30%-át érheti
el)
Épület fejlesztés, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú
fejlesztés valósulna meg;
Jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése;
Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése;
napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem palafedésű tetőszerkezeten
kerülne elhelyezésre.
Támogatási kategória
Fejlesztés
Mikroés Középhelyszíne
kisvállalkozások vállalkozások
Regionális
Északberuházási tám.
Magyarország
50%
50%
Képzési támogatás Észak-Alföld
Megújuló energia Dél-Alföld
termeléséhez
Dél-Dunántúl
nyújtott beruházási
támogatás
Csekély
összegű
támogatás
Kutatás-fejlesztési
projekthez nyújtott
támogatás
Kisés
középvállalkozásnak
nyújtott innovációs
támogatás
Beruházási költségek
a) Eszközbeszerzés költségei
b) Építéshez kapcsolódó költségek
c) Immateriális javak beszerzésének költsége
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Képzéshez kapcsolódó költségek
b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
d) Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
e) Egyéb szolgáltatási költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Előkészítés költségei
a) Projekt-előkészítés költségei
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
Márka- és arculatépítés
Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
saját tőkéje legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív, vagy a
jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
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Feltételek,
vállalások

Megvalósítás ideje

projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti nettó árbevétel összegét;
fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.1112, 58.2, 61, 62, 63.1 kód szerinti;
mezőgazdasági termelőnek minősül;
fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és
forgalomba hozatalával kapcsolatos;
fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha a vállalkozás 2020. január 1-je és
2021. december 31. között került nehéz helyzetbe;
De minis támogatás esetén továbbá:
halászati és akvakultúra-termékekhez;
exporttal kapcsolatos tevékenységhez;
a közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz;
Regionális beruházás esetén továbbá:
acélipari tevékenységhez;
szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez;
kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez;
 A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál
korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként
bejegyzésre kerülnie.
 A támogatott a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig köteles fenntartani.
 Kísérleti-fejlesztéshez kapcsolódó disszemináció: Támogatást igénylő vállalja, hogy a
projekt fenntartási időszakának végéig a projekt eredményeit széles körben terjeszti.
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 30 hónap áll
rendelkezésre.

További információ:
https://mmp.ifka.hu/page/program-leiras

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

