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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihí-

vásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
 

GINOP PLUSZ-1.2.1-21 
 

TERVEZET 
 
 

Rendelkezésre álló keret 200 milliárd Ft 
Várható nyertesek száma:  1000-3000 db 
Támogatás mértéke 45 – 70 % 
Támogatás összege 10 millió Ft – 629,3 millió Ft 
Támogatás intenzitása A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése mel-

lett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. 
Önrész mértéke minimum 30% 
Beadási határidő 1. szakasz 2021. 06.28. - 07.05. 70 milliárd Ft 

2. szakasz 2021. 09.27. - 10.04. 50 milliárd Ft 

3. szakasz 2022.01.10. - 01.17. 40 milliárd Ft 

4. szakasz 2022.04.11. - 04.20. 40 milliárd Ft 
 

Pályázók köre Mikro-, kis-, és középvállalkozások:  
• legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel rendelkeznek 
• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,  
• az elszámolható költség nem lehet magasabb, mint az 

utolsó lezárt év árbevétele 
• Kft., Rt, Kkt, Bt. egyéni cég, Ügyvédi iroda, Eu. Rt(SE), Kül-

földi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
Megvalósítás helye Budapesten kívül bárhol lehet 
Támogatható tevékenysé-
gek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható 
• Technológiafejlesztés 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: EBBŐL 
MIN.KETTŐT VÁLASZTANI KELL 
• Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max 70%) 
• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele csak a  

https://vali.ifka.hu honlapon közzétett listán szereplőkkel 
(max 20%, 50 millió Ft) 

• Képzési szolgáltatások igénybevétele - képzés min. időtarta-
ma 16 óra, max. időtartama 500 óra (max 20%, 20 millió Ft) 

• Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási 
know-how beszerzése (max 10%) 

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
(max 50%) 

Megvalósítás időtartama 24 hónap 

http://www.pdi.hu/
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Maximális elszámolható 
összköltség 

Létszám  Elszámolható költség 
/fő  

Max 

9 főig  1-9 főig: 11 millió Ft  99 millió Ft  
49 főig  1-9 főig: 11 millió Ft;  

10-49 főig: 5 millió Ft  
299 millió 
Ft  

249 főig  1-9 főig: 11 millió Ft  
10-49 főig: 5 millió Ft  
50-249 főig: 3 millió Ft  

899 millió 
Ft  

 

Fenntartási kötelezettség 3 év 
Megkezdés Támogatási kérelem benyújtását követő nap 
Előleg mértéke • Legfeljebb a megítélt támogatás 90%-a 

• természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil 
szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társasá-
goknak legfeljebb 566 370 000 Ft 

Értékelés Pontozás alapján 
 

 

Amennyiben jelen pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését, vagy kérdése merül fel, 

munkatársaink, az alábbi elérhetőségeinken állnak az Önök rendelkezésére: 

• dr. Dobsi Erik: dr.dobsi.erik@pdi.hu; 06/30-524-12-27 

• Balló Edit: ballo.edit@pdi.hu; 06/30-460-51-82 
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