
 

  
GINOP PLUSZ-1.2.2-22 

MAGYAR FALU VÁLLALKOZÁS-ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM 
 

BENYÚJTÁS: 2022.február 24. – 2023. március 31. 
 
Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 
 
Mikrovállalkozások, amelyek: 

• rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel; 
• éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó 

lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő volt; 
• Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni 

vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 
• nem tartoznak a KATA hatálya alá 
• szabad vállalkozási zónának minősülő területen található településeken,  
• vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb 

lakosságszámmal rendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket, 
 
A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a 
támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. 
 
Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet? 
 
Kiemelten azon szervezetek: 

• amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-
1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült; 

• amelynek a saját tőkéje az utolsó jóváhagyott lezárt beszámolója alapján negatív; 
• amelynek 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 beruházásokra irányul; 
• amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és 

forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul; 
• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul; 

 
 
Milyen tevékenységek támogathatóak? 
 
Kötelező:  

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása (ingatlan 
beruházással együtt min. 50%-a az összköltségvetésnek; el kell érnie a minimum nettó 100 000 
Ft/eszköz árat) 

 
Választható (de 1 db kötelező): 
• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (fajlagos költségkorlátok 
alapján pályázható) 



 

• Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét 
(legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).  
• Szakmai megvalósítás keretében (a költségek pontosan 7%-a): projekt előkészítés, 
projektmenedzsment, általános (rezsi) költségek, gyártási licenc, know-how beszerzés és kapcsolódó 
költségei, IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés, képzés: 
a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő 
képzés. 
 
Mennyi támogatást lehet igényelni?  
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 
Ft. 
A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át. 
 
Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a projektet? 
A projekt fizikai befejezésére a megkezdésétől vagy a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 18 
hónap áll rendelkezésre. 
 
Mennyi előleg igényelhető? 
Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb a megítélt támogatás: 50%-a, de legfeljebb 5 000 
000 Ft. 
 
Fenntartási idő: 3 év. 
 
 
Csatolandó mellékletek: 

• eszközbeszerzésre vonatkozóan a kiválasztott szállító forgalmazói státusza esetén a 
gyártóval/fejlesztővel való kapcsolatot igazoló alátámasztó dokumentumot (pl. gyártói igazolás, 
disztribútori szerződés, forgalmazói megállapodás),  

• egyszerűsített piacfelméréssel alátámasztott eszközbeszerzésre vonatkozóan a 
gyártók/szállítók/forgalmazók honlapjáról készült képernyőképeket,  

• a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szolgáltatótól történő 
szoftverbeszerzésre, valamint felhőszolgáltatásra vonatkozóan a vallalkozzdigitalisan.hu oldalon történt 
regisztrációt és adatrögzítést követően generált, időbélyegzővel ellátott árkalkulációt.  

• A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó legalább 10 db fényképből álló 
fotódokumentáció. 

• Egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók esetén a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
utolsó két lezárt, teljes üzleti év egyszerűsített beszámolója.  

• Egyéni vállalkozók esetében az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási 
kérelem benyújtását megelőző utolsó két lezárt év SZJA bevallásának minden oldala.  

• Az egyéni vállalkozók esetében a támogatást igénylő a számlavezető bank által kiállított és 
hitelesített nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a támogatást igénylő rendelkezik azon bankszámla 
felett, amelyre az előleg folyósítását igényli.  


