
Hátrányos helyzetű települeseken működő mikro- es kisvállalkozások
fejleszteseinek támogatása

GINOP-1.2.9-20 
A felhívas celja a mikro-es kisvallalkozasok fejlődese, gazdasagban betöltött szerepuk, piaci pozíciojuk 
erősítese, a teruleti kulönbsegek csökkentese, tovabba a tersegi felzarkoztatas es a helyi gazdasag megerősítese. 

Kedvezmenyezettek kore:  olyan mikro-, kis- es közepvallalkozas, amely 

         - rendelkezik legalabb 1 teljes lezart teljes uzleti evvel,   
          - az eves atlagos statisztikai letszama min. 1 fő volt 

- a Felhívas 1. szamú szakmai mellekletben felsorolt szabad vallalkozasi zonakban

Formakód szerint:

Korlatolt felelőssegű tarsasag 

Betéti társaság

Egyéni cég

Egyéni vállalkozó

Nem tamogathatoak  a Közep-magyarorszagi regio teruleten megvalosulo fejlesztesek. 

Tamogatas összege es merteke: 

 A F el hí v as  1. s zamú mel l ekl eteben f el s or ol t  
telepuleseken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint vissza nem terítendő támogatás. A 
tamogatas merteke az összes elszamolhato költseg 70%-a. 

A benyújtott tamogatasi kerelemben rögzített projekt elszamolhato összköltsege nem haladhatja meg a 
tamogatasi kerelem benyújtasat megelőző jovahagyott legutolso lezart, teljes uzleti ev eves beszamolo szerinti 
arbevetel ketszereset, vagy egyeni vallalkozok eseteben az adoalapba beszamított bevetel ketszereset.    

Önalloan tamogathato tevekenysegek: 

Minimum netto 100.000 Ft ertekű uj eszkozok, gepek beszerzese, új technologiai rendszerek es kapacitasok 
kialakítasa – a projekt min. 50%-a 

Valaszthato, de önalloan nem tamogathato tevekenysegek: 

Ingatlan beruhazas (epítes, korszerűsítes, atalakítas, bővítes)                        
--Informacios technologia-fejlesztes (egyenkent minimum netto 100.000 Ft ertekű új hardver beszerzese) 
Berköltseg-tamogatas 

Kotelező vállalások: 

 A tamogatas csekely összegű, “de minimis” tamogataskent vehető igenybe. 

Felhívas 1. szamú mellekleteben felsorolt telepuleseken működő vallalkozasok eseteben nem 
palyazhatnak, amennyiben GINOP 1., 2., es 3. prioritasban tamogatasban reszesultek. 

A nyertes projektet 18 honapon belul kell megvalosítani. 

Fenntartasi kötelezettseg: 3 ev 

A megvalosulasi helyszínnek a tamogatasi kerelem benyújtasat megelőzően fel evvel kell bejegyzesre 
kerulnie, tovabba alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredmenyekeppen alkalmassa kell valnia a 
projekt megvalosítasara. Csak 1 helyszínnel lehet palyazni. 

Előleg: 

Az utofinanszírozasú tevekenysegekre vonatkozo tamogatas 25%-a, de termeszetes szemely, mikro-, 
kis- es közepvallalkozas, nonprofit gazdasagi tarsasag kedvezmenyezett eseten legfeljebb 15 millio 
forint. 

A pályázatok benyujtása: 

A palyazatok 2021.november 9. 9 ora 00 perctől 2021. december 9. 10 ora 00 percig nyújthatoak be. 


