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az aktuális pályázati lehetőségekkel 
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PMKIK honlapján: 
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A 2021-2027 programozási időszakra 
vonatkozó kohéziós források 

Magyarország Partnerségi Megállapodása (PM)  
a 2021-2027 időszakra vonatkozó kohéziós források felhasználásáról: 

 
 

Nyolc régióink közül hét a „kevésbé fejlett” régiókategóriába tartozik. 
 
GDP/fő PPS értéke alapján régóink közül csak Budapest haladja meg 
az EU27-átlagot. 
 



 
 
 

Magyarország tervezési-statisztikai régiói 2018-tól 
 
 



A 2021-2027 programozási időszakra 
vonatkozó kohéziós források 

Magyarország Partnerségi Megállapodása (PM)  
a 2021-2027 időszakra vonatkozó kohéziós források felhasználásáról: 

 
Összesen több mint 9000 milliárd forint keretösszeg: 
-Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), 
-Európai Szociális Alap+ (ESZA+),  
-Kohéziós Alap (KA),  
- Igazságos Átmenet Alap (IÁA),  
-Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alap (ETHAA).  

 
 



Operatív programok 
a 2021-2027 programozási időszakban  

  Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) 
 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (EFOP Plusz) 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz  
    (GINOP Plusz) 
 Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) 
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz     

(KEHOP Plusz) 
 Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) 
 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
 Végrehajtás Operatív Program Plusz (VOP Plusz) 

 



 
Maximális támogatási intenzitások a 2022. január 1-től 

hatályos regionális támogatási térkép (2022-2027) alapján 
Magyarországon 

 
 

Tervezési-statisztikai 

régiók 

Nagyvállalkozások Középvállalkozások Kisvállalkozások Mikrovállalkozások 

Észak-Magyarország 50% 60% 70% 70% 

Észak-Alföld 50% 60% 70% 70% 

Dél-Alföld 50% 60% 70% 70% 

Dél-Dunántúl 50% 60% 70% 70% 

Pest 50% 60% 70% 70% 

Közép-Dunántúl 30% 40% 50% 50% 

Nyugat-Dunántúl 30% 40% 50% 50% 

Budapest - - - - 



 
 

GINOP-Plusz tervezett prioritásai 
 

 
 

Azonosító Cím 

1. Vállalkozásfejlesztés 

Célkitűzés: A kkv-k növekedés és versenyképesség előmozdítása 

2. Kutatás, fejlesztés, innováció 

Célkitűzés: 1. A kutatási és innovációs kapacitások megerősítése, valamint előrehaladott technológiák 
bevezetése 

2. Készségfejlesztés az intelligens szakosodáshoz, ipari átalakuláshoz és vállalkozáshoz 

3. Fenntartható munkaerőpiac 

Célkitűzés: 1. A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok és 
a tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot 

2. A nők munkaerőpiaci részvételének előmozdítása, a munka és a magánélet megfelelőbb 
egyensúlya, ideértve a gyermekgondozás igénybevételét, az egészségügyi kockázatokra is 
figyelmet fordító, egészséges és megfelelően kiigazított munkakörnyezetet, a munkavállalók, 
a vállalkozások és a vállalkozók változáshoz való alkalmazkodását, valamint az aktív és 
egészséges öregedést 



 
 

GINOP-Plusz tervezett prioritásai 
 

 
 

Azonosító Cím 

4. Ifjúsági garancia 

Célkitűzés: A foglalkoztatásba való bejutás javítása minden munkanélküli, különösen pedig a fiatalok és a 
tartósan munkanélküliek, valamint az inaktív személyek számára, előmozdítva az 
önfoglalkoztatást és a szociális gazdaságot 

5. Felsőoktatás, szakképzés  
Célkitűzés: 1. Az oktatási és képzési rendszerek minőségének, eredményességének és munkaerőpiaci 

relevanciájának fejlesztése, a kulcskompetenciák – többek között a digitális készségek – 
elsajátításának támogatása céljából 

2. A minőségi és befogadó oktatásba és képzésbe való egyenlő bejutás és ezek elvégzése, 
különösen a hátrányos helyzetű/ alulreprezentált társadalmi csoportok számára, a 
kisgyermekkori oktatástól és gondozástól az általános és a szakmai oktatáson és képzésen 
keresztül a felsőoktatásig, valamint felnőttoktatás és -tanulás, ideértve a tanulási mobilitás 
előmozdítását mindenki számára 

6. Turizmus, örökségvédelem 

Célkitűzés: Integrált helyi társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés, kulturális örökség és 
biztonság előmozdítása, többek között vidéki és part menti területeken, közösség vezérelt helyi 
fejlesztés révén is 



 
Főbb szabályozó dokumentumok: 

palyazat.gov.hu 
 
 

-Felhívás  
-Általános Útmutató a 2021-2027-es programozási időszakban 

meghirdetett felhívásokhoz (ÁÚF 21-27) 
-Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási 

időszakban a programok keretében támogatásban részesített 
kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez (ÁSZF) 

-2021-2027 programozási időszakra vonatkozó Elszámolási 
Útmutató 

-Támogatási kérelem adatlapja és mellékletei  
 
 



256/2021. (V. 18.)  
Korm. rendelet 

a 2021-2027 programozási időszakban az 
egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről 



 
 

Konkrét pályázati 
lehetőségekkel kapcsolatban 
feltett kérdésekre vonatkozó 

tájékoztatás 



 

 
 
 

 
 

Magyar Multi Program –  

A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatása  
 

Kódszám: GINOP Plusz-1.1.2-21 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal 

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 

 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikro-, kis- és középvállalkozások 

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
- Infrastrukturális és ingatlan beruházás  
- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele  
- Képzési szolgáltatások igénybevétele  
- Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how 

beszerzése 
- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
- Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi 

kiállításon vagy vásáron való részvétel   
- Iparjogvédelmi oltalomszerzés 
- Kísérleti-fejlesztés 
- Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési 

rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése 
- Projekt-előkészítés 
- Információs technológia-fejlesztés 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 2021. október 11. - 2022. szeptember 1.  

Mennyi támogatást lehet igényelni?  100 000 000 – 2 500 000 000 Ft 

A támogatás maximális mértéke Pest megyében: Mikro- és kisvállalkozások: 50%; Középvállalkozások: 45% 

Mennyi előleg igényelhető a támogatásból? 100% 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint 

jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozások támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a Felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében) 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete szerinti mikro-, 
kis-, és középvállalkozások: 

I. amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási 
kérelem benyújtása előtt kiállított előminősítési tanúsítvánnyal 
rendelkeznek, 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

II. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt 
vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős 
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

III. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, 

 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
IV. amelyek megfelelnek a négy célcsoport (Nagy növekedők vagy 

Növekedésre képes, ígéretes vállalkozások vagy Export bajnokok vagy 
Beszállítók) egyikére vonatkozó valamennyi jogosultsági 
kritériumnak:  
- Alkalmazotti létszám (utolsó lezárt üzleti év átlagos statisztikai 

állományi létszáma): minimum 5 fő 
- Legalább 3 lezárt üzleti év 
- Nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben: 

minimum 100 millió Ft 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
IV. amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok 

(Nagy növekedők vagy Növekedésre képes, ígéretes 
vállalkozások vagy Export bajnokok vagy Beszállítók) egyikére 
vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak:  
- Specifikus kritérium:  

A „Nagy növekedők”, a „Növekedésre képes, ígéretes 
vállalkozások”, az „Export bajnokok”, valamint a „Beszállítók” 
vonatkozásában külön-külön részletesen meghatározva a 
Felhívás 1.1.1.IV. pontjában. 

 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
A támogatást igénylőnek a támogatási kérelemben szükséges 
megjelölnie a 4 célcsoport egyikét, amely alapján a célcsoportra 
vonatkozóan elvárt valamennyi kritériumoknak való megfelelés 
ellenőrzésre kerül. 
A Felhívás 1.1.1.IV. pontjában feltüntetett egyes kritériumoknak való 
megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves 
beszámoló alapján történik, így a 2017. évi és azt követő lezárt, 
teljes üzleti évek éves beszámolójának közzététele a támogatást 
igénylő felelőssége. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy az 1.1. és az 1.2. pontok 
esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy 
utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év 
kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági 
ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során, valamint az 
eredményességi mérés során ugyanannak a kiválasztott üzleti 
évnek az adatai kerülnek figyelembe vételre.  
A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs 
lehetőség. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
 
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek. 
 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
 113 Korlátolt felelősségű társaság  
 114 Részvénytársaság  
 116 Közkereseti társaság  
 117 Betéti társaság  
 131 Ügyvédi iroda  
 141 Európai részvénytársaság (SE)  
 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe  
 228 Egyéni cég 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?  
(Részletes információk a Felhívás 1.3. fejezetében) 

Az előminősítési kérelmek benyújtására az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft-hez a https://mmp.ifka.hu/ weboldalon közzétettek szerint van 
lehetőség. 
A támogatási kérelmet 2021. október 11. 8:00 órától 2022. szeptember 1. 
12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.  
Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan 
történik. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?  
(Részletes információk a Felhívás 1.4. fejezetében) 

 

Online kitöltő programban: 

Be kell jelentkezni a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a 
Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető 
felület bejelentkezés” gomb használatával.  



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  
(Részletes információk a Felhívás 3. fejezetében) 

 

A támogatás maximális mértéke mikro- és kisvállalkozások 
vonatkozásában: 
Pest megye fejletlenebb települései (Felhívás 2. mellékletében 

felsorolt 84 Pest megyei település): 50%  
Piliscsaba, Pilisjászfalu: 40% 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  
(Részletes információk a Felhívás 3. fejezetében) 

 

A támogatás maximális mértéke középvállalkozások 
vonatkozásában: 
Pest megye fejletlenebb települései (Felhívás 2. mellékletében 

felsorolt 84 Pest megyei település): 45%  
Piliscsaba, Pilisjászfalu: 30% 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

A támogatást visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?  
(Részletes információk a Felhívás 3. fejezetében) 

 

Főszabályként visszatérítendő, de bizonyos feltételek teljesülése 
mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. A 
feltételeket a Felhívás 8.3. fejezete tartalmazza.  



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

A támogatást visszatérítendő vagy vissza nem térítendő?  
Felhívás 8.3. fejezete: „Eredményességi mérés”  
1. Az összköltség maximum 50%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT) az 

előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy 
egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).  

2. Az elszámolásokban elfogadott visszatérítendő támogatás összegének 
100%-a átfordulhat vissza nem térítendő támogatássá. 

3. Az átfordulási mérték annak függvénye, hogy a támogatást igénylő hány 
százalékpontot ér el az eredményeségi mérési szempontok szerinti 
értékelés eredményeként maximálisan szerezhető 100 százalékpontból. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Eredményesség mérés  
 

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott 
projekt esetében, a projekt fizikai befejezését követő első lezárt 
üzleti év vonatkozásában, amely az 1. Projekt Fenntartási 
Jelentésben kerül ellenőrzésre. 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Eredményesség mérés  
 Feltétel A vissza nem térítendő támogatássá alakuló 

támogatás mértéke a teljes támogatási 
összeg arányában 

1) Bruttó hozzáadott érték GDP növekedéssel arányos 
növekedése: képlet szerint 

60% 

2) Vállalkozói tudás bővítése:  
6. számú szakmai mellékletben található szolgáltatásjegyzék 

20% 
 

3) Projekt hatékony végrehajtása: 
A visszamérés időpontjáig legfeljebb 3 alkalommal kerül 
benyújtásra a Kedvezményezett által módosítási igény (amely 
nem foglalhatja magában a megvalósítási időszak 24 hónapon 
túli meghosszabbítását).  

20% 
 

Összesen 100% 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Kell-e önerő a projekthez?  
(Részletes információk a Felhívás 7.2. fejezetében) 

 

Igen, minimum 50% mértékben. 
 

Az önerő a projekt Európai Unióval elszámolható 
összköltségének a támogatáson felüli része. 

 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Mennyi előleg igényelhető?  
(Részletes információk a Felhívás 7.1. fejezetében) 

 

 

A támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás 
100%-a, de legfeljebb 2.500.000.000,- Ft. 

 



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Mennyi a projekt végrehajtására rendelkezésre álló 
időtartam? 

(Részletes információk a Felhívás 4. fejezetében) 
 

 

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől számított 
legfeljebb 30 hónap áll rendelkezésre.  



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Hol valósítható meg a projekt? 
 Magyarország konvergencia régióiban  

(Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl, Észak-
Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld),  

 Pest megye a Felhívás 2. számú melléklete szerinti 84 
fejletlenebb településén, valamint  

 Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken.  



 
Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása (GINOP Plusz-1.1.2-21) 
 

 
 

Milyen időtartamú a projekt fenntartási időszaka? 
 

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év. 



 

 
 
 

 
 

Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs 
tevékenységek ösztönzése  

 

Kódszám: GINOP Plusz-2.1.1-21 



 
Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése  (GINOP Plusz-2.1.1-21) 

 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? - Profitorientált mikro-, kis- és középvállalkozások, 

illetve nagyvállalatok 

- Kutatóhelyek, kutató-tudásközvetítő szervezetek 

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Kísérleti fejlesztés 
- Ipari kutatás 
- Eszközbeszerzés 
- Kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek 

(hardver és szoftver beszerzés, szoftver előfizetői 
szolgáltatás igénybevétele, projekt előkészítés, 
projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság, 
iparjogvédelmi oltalomszerzés, rezsi és piacra vitel)  

1. benyújtási szakasz: 
2. benyújtási szakasz: 

2022. január 5. - 2022. január 20.  
2022. június 1. – 2022. június 15. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  50 000 000 – 1 000 000 000 Ft 

A támogatás vissza nem térítendő? A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak 
minősül.  

Mennyi előleg igényelhető a támogatásból? 50% 



 

 
 
 

 
 

 

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  
 

Kódszám: GINOP Plusz-1.2.2-22 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre 
álló tervezett keretösszeg: 

 

30 000 000 000 Ft 
 

Forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 
 

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 
 

 

3000-4800 projekt 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikrovállalkozások  

(A Felhívás 2. és 3. számú mellékletében felsorolt 

településeken megvalósított fejlesztések 

vonatkozásában.)  

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 
rendszerek és kapacitások kialakítása  

- Ingatlan beruházás 
- Információs technológia-fejlesztés 
- Projekt szakmai megvalósításának közvetett 

költségei 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 2022. február 24. – 2023. március 31. 

Mennyi támogatást lehet igényelni?  2 000 000 – 10 000 000 Ft 

A támogatás maximális mértéke Pest megyében: 70% 

Mennyi előleg igényelhető a támogatásból? 50%, de legfeljebb 5 000 000 Ft 

A támogatás visszatérítendő? A támogatás vissza nem térítendő támogatás. 



 

 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 
 Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

(Részletes információk a Felhívás 1.1 és 1.2 fejezetében) 

A 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
mikrovállalkozások: 

I. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló/SZJA 
bevallás), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 
előtársaságként való működés időszaka ebbe nem, viszont a 
jogelőd működési tartama beleszámít), 



 

 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 
 Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  

II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 
támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt, 

III. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező 
egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, 
vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni 
vállalkozók, egyéni cégek, 

 



 

 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
IV. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,  

V. amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen 
található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, 
vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen 
található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező 
(Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják 
meg fejlesztéseiket. 
 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
 
Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
c) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá 

tartozó egyéni vállalkozók. 
 
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs 
lehetőség. 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet?  
Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:  
 113 Korlátolt felelősségű társaság  
 114 Részvénytársaság  
 116 Közkereseti társaság  
 117 Betéti társaság  
 228 Egyéni cég 
 231 Egyéni vállalkozó 
 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?  
(Részletes információk a Felhívás 1.4. fejezetében) 

 

Online kitöltő programban: 

Be kell jelentkezni a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a 
Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az „Egységes beléptető 
felület bejelentkezés” gomb használatával.  



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Vissza kell-e fizetni a támogatást?  
(Részletes információk a Felhívás 3. fejezetében) 

 

Nem, a támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, 
ezért a támogatást – szerződés szerinti projektmegvalósítás 
esetén – nem kell visszafizetni. 



 

 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 
 Mennyi előleg igényelhető?  

(Részletes információk a Felhívás 7.1. fejezetében) 
 

 

Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a 
megítélt támogatás: 50%-a, de legfeljebb 5 000 000 Ft. 

 



 

 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 
 Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 

(Részletes információk a Felhívás 4. fejezetében) 
 

A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől, vagy 
amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig 
nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépésétől 
számított 18 hónap áll rendelkezésre. 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Milyen időtartamú a fenntartási időszak? 
 

A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt 
megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a projekt 

megfelel az alábbi feltételeknek:  
a beruházást, illetve a projekt keretében létrehozott 

termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig 
fenntartja. 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

Mely Pest megyei településeken  megvalósítandó 
fejlesztések támogathatók? 

 

 Szabad vállalkozási zónának minősülő területen található 
(Felhívás 2. számú melléklete szerinti) településeken; 

 Szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen 
található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal 
rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) 
településeken. 
 

 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

A projekt területi korlátozására vonatkozóan milyen további 
elvárásokat kell figyelembe venni? 

(Részletes információk a Felhívás 6.2. fejezetében) 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett 
magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak 
a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. 
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál 
korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként 
bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell 
lennie a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető 
alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a 
projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. 

 



 
Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program  

(GINOP Plusz-1.2.2-22) 
 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS „MAGYAR FALU VÁLLALKOZÁS-ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM” 
CÍMŰ (GINOP PLUSZ-1.2.2-22 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS KERETÖSSZEGÉNEK 
ALAKULÁSÁRÓL ÉS A BENYÚJTÁSI LEHETŐSÉG VÁRHATÓ 
FELFÜGGESZTÉSÉRŐL (palyazat.gov.hu – 2022. március 30.) 

 

A felhívás keretében benyújtott támogatási kérelmek igényelt 
támogatása elérte a felhívás keretösszegének 100 %-át. 
Amennyiben a benyújtott támogatási kérelmek támogatási 
igénye eléri a keretösszeg 130%-át, a felhívást az Irányító 
Hatóság a 130 % eléréséről szóló közlemény közzétételét 
követő harmadik naptól felfüggeszti. 

 
 



 

 
 
 

 
 

A munkavállalók és vállalatok 
alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő 
fejlesztésén keresztül történő támogatásáról 

(második szakasz meghirdetése)  
 

Kódszám: GINOP Plusz-3.2.1-21 



 
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 

termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül 
történő támogatásáról (GINOP Plusz-3.2.1-21) 

https://nfsz.munka.hu/ 
 

 
 

Az első meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló 
keretösszeg: 

 

15 000 000 000 Ft 
 

A program forrását az Európai Szociális Alap+ és 
Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 



 
A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő 

fejlesztésén keresztül történő támogatásáról (GINOP Plusz-3.2.1-21) 

 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? Mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint 

nagyvállalatok 

Milyen tevékenységek támogathatók?  - Munkavállaló képzési költségének támogatása 
- Munkavállaló képzésen történő részvétele miatt 

kieső munkaidőre jutó bruttó bér 
Támogatási kérelem benyújtási időszaka:  2022. február 15. - 2022. augusztus 31.  

Mennyi támogatást lehet igényelni 
maximum?  

- Mikro-, kis- és középvállalkozások: 75 000 000 Ft 
- Nagyvállalatok: 150 000 000 Ft 

Maximális támogatási intenzitás: - Mikro- és kisvállalkozások: 70% 
- Középvállalkozások: 60% 
- Nagyvállalatok: 50% 

Mennyi előleg igényelhető a továbbadott 
támogatásból? 

100% 



 
A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi 
és Iparkamara térítésmentes online pályázatfigyelési 

szolgáltatásának elérhetőségei 
 
 
 

Web: www.pmkik.hu 
 

E-mail: palyazatfigyeles@pmkik.hu 



 
 

 
 
 
 

 

Köszönöm a figyelmet! 


