A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a
leghátrányosabb helyzetű régiókban
GINOP Plusz-1.2.3-21
Benyújtási határidő

2022. január 19. – 2022. február 3.
1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. - 2022. január 26. – Rendelkezésre
álló keret: 80 milliárd Ft
Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak
be támogatási kérelmet, amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.
2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. - 2022. február 3. – Rendelkezésre
álló keret: 20 milliárd Ft
Az 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők
nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Közép-Dunántúl, NyugatDunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.
A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mellett
részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik.
Online kitöltő programban a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a
Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető felület
bejelentkezés” gomb használatával.
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások legalább egy lezárt teljes üzleti
évvel;
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaság, egyéni cég, gazdasági társaságok fióktelepei.
 Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes, de 2019-nél nem
korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt.
 amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá;
 amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési
prioritás felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt
támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott lezárt,
teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások
2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték
növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP
növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban.
100 000 000 000 Ft

Támogatás formája
Benyújtás formája

Pályázók köre

Rendelkezésre álló
keretösszeg:
Támogatás összege

10 000 000 – 200 000 000 Ft

Támogatások száma

800 – 2500 db

Önerő

Minimum 30% mértékben

Előleg

100%, maximum 200 000 000 Ft

Támogatási intenzitás

70%
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Támogatható
tevékenységek

Nem támogatható
tevékenységek

Támogatásban nem
részesíthetők köre

Elszámolható költségek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható
összköltségének legfeljebb 70%-a).
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 50 millió Ft
értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 20%-a).
 Képzési szolgáltatások igénybevétele (legfeljebb 5 millió Ft értékben,
a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 20%-a).
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
(legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-a).
 Információs technológia-fejlesztés (legfeljebb a projekt elszámolható
összköltségének 20%-át érheti el).
 Épület fejlesztése, amennyiben az ingatlan hasznosítása során
lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg.
 A jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése.
 Meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
 Napelemes rendszer telepítése, amennyiben a napelem pala fedésű
tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre.
 Amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül;
 Fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00,
19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel
kapcsolatos;
 Dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és
forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra;
 Fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 Exporttal kapcsolatos tevékenységhez;
 A támogatási kérelem benyújtását megelőzően jóváhagyott lezárt,
teljes, de 2019-nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója
alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb
mértéke alá csökkent;
 Amelynek saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőzően
jóváhagyott lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi, választott üzleti
év éves beszámolója alapján negatív.
A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza
meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt,
teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi
létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:
Kategória
Létszám
Maximális elszámolható
összköltség kategórián belül
1
3-9
99
2
10-49
179
3
50-99
206
4
100-149
233
5
150-199
260
6
200-249
287
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Elszámolható költségek

A. Beruházási költségek
a) Eszközbeszerzés költségei
I. Új eszközök, gépek beszerzése:
 technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum
nettó 200.000 Ft értékű eszközök;
 Az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő
berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben;
 Az új gépek, eszközök használatához szükséges szoftver és annak
üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások.
II. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
kapcsolódó új eszközök beszerzése:
 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor)
beszerzésnek fajlagos költsége,
 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák fajlagos költsége.
III. Információs technológia-fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként
minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
 hardvereszközök beszerzési költségei,
 hálózati eszközök beszerzési költségei,
 telekommunikációs eszközök beszerzési költségei.
b) Építéshez kapcsolódó költségek
I. az infrastrukturális beruházások költsége:
 épületgépészeti gépek;
 ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és
hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 új eszköz működéséhez szükséges, a vállalati folyamatokhoz
kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a
hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések;
 elektromos energiaellátás hálózata és a hozzájuk kapcsolódó
berendezések, felszerelések;
 szennyvíztároló,
 szellőzési, légfrissítő berendezések,
 pneumatikus berendezés,
 felvonók, iparvágány, ipari kapuk,
 hűtőkamra,
 siló,
 a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak
kiépítése,
 őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési
alaphálózat kiépítése és fejlesztése,
 parkoló, kerítés, út, járda.
II. ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és
kivitelezőnek fizetett munkadíj
c) Immateriális javak beszerzésének költsége
I. Szoftverek beszerzése
B. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
a) Képzéshez kapcsolódó költségek
I. Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI MUNKACSOPORT
PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ

Nem elszámolható
költségek

Fenntartási idő
Megvalósítás ideje

b) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
I. Tanácsadói óradíjak
c) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
I. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja
 a támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült
o műszaki gépek, berendezések,
o immateriális javak,
o és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke
 olyan eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás,
amelyből benyújtást megelőző 3 évben árbevétele keletkezett.
 más telephelyre történő áttelepítési költsége,
 franchise díj,
 garanciális költség,
 kamatköltségek, kamattartozás kiegyenlítés,
 utazási- és szállásköltségek,
 kiszállási díj,
 jogszabály-frissítési díj,
 fordítási költségek,
 levonható ÁFA,
 közúti gépjármű, vízi jármű, légi jármű, vasúti jármű, pótkocsi,
félpótkocsi beszerzése,
 kézi szerszámkészlet,
 műszaki eszközök felújítási, karbantartási költségei,
 meglévő gépek átalakításának költségei,
 eszközök leszerelési költsége,
 nem termelési és/vagy szolgáltatási jellegű know-how vásárlása a
szoftverek kivételével,
 irodabútor,
 ingatlan felújítás költségei,
 pályázatírás költsége.
A beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott termékeket,
szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig, azaz 3 évig fenntartja.
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított legfeljebb 24
hónap áll rendelkezésre.

Pályázat eredeti forrása:
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modernzleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-aleghtrnyosabb-helyzet-rgikban-cm-ginop-plusz-123-21-kdszm-felhvs
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