
 
 
Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek tá-

mogatása 
GINOP 1.2.9-20 

 
Rendelkezésre álló keret 5 milliárd Ft 
Várható nyertesek száma: 800 db 
Támogatás mértéke 70-100 % 
Támogatás összege 2.000.000 Ft - 10.000.000 Ft- település függvénye (1. melléklet alap-

ján, településlista csatolva) 
Önrész mértéke A támogatáson felüli rész 
Beadási határidő 2021. március 04. 
Benyújtás módja Amennyiben a 2. melléklet településeinek egyikén kívánja a projek-

tet megvalósítani, akkor a pályázat benyújtását megelőzően IFKA 
minősítés szükséges 

Pályázók köre Mikro- és kisvállalkozások, akik  (gazdálkodási formák a jelen ösz-
szefoglaló végén találhatóak) 

- székhelyük vagy telephelyük szerepel a csatolt listában 
- legalább 1 lezárt teljes üzleti év vel rendelkezik (2019), és 

éves létszáma minimum 1 fő 
- egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek (továbbá a 
mellékletben) 

- köztartozásmentes adózók adatbázisában szerepel (eb-
ben a könyvelő tud segíteni) vagy beadás napjára Nav0 

- az utolsó lezárt év nettó árbevétele min. a kétszerese a pro-
jekt összköltségének. 

- saját tőke nem negatív 
Az alábbi tevékenységi körökkel nem lehet a pályázaton indulni: 
amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-
20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel 
kapcsolatos beruházásokra irányul  

amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre 
irányul,  

Megvalósítási hely Csatolt településlista alapján 
1. mellékleten szereplő településnek, mint megvalósítási hely-

színnek 2020. június 30. előtt bejegyzésre kell kerülnie 
 

Kötelező tevékenységek Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapa-
citások kialakítása – építéssel együtt (nem kötelező) min. 50% 

Támogatható tevékenysé-
gek 

• ingatlan beruházás-építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés- esz-
közzel együtt min. 50% 

• Információs technológia-fejlesztés (max 50%) 
• A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók maga-

sabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a 
https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető 
igénybe (max 20%)  



 
 

• Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése 
és kapcsolódó költségek (max 10%) 

• Bérköltség-támogatás igénybevétele (max 50%) 
• Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (Bérköltség-tá-

mogatás igénybevétele esetén választható, max 15%) 
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevé-

kenységek (kizárólag Bérköltségtámogatás igénybevétele esetén 
választható, max 0,5%)- 1. melléklet településein 

• Projektelőkészítés (max  7%)- 1. melléklet településein 
• Projektmenedzsment tevékenység (max 2,5%) 

Megvalósítás időtartama 18 hónap 
Fenntartási kötelezettség 3 év 
Megkezdés A benyújtást követő naptól megkezdhető 
Előleg mértéke Igényelhető, 25%, de max 15.000.000 Ft 
Támogatás jogcíme Csekély összegű támogatás- de minimis 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE 

Jogi forma szerint  

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  
- egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, 

egyéni cégek, 
- szövetkezetek 

 

Gazdálkodási formakód szerint  

- 113 Korlátolt felelősségű társaság  
- 114 Részvénytársaság  
- 116 Közkereseti társaság  
- 117 Betéti társaság 
- 121 Szociális szövetkezet 
- 122 Takarék- és hitelszövetkezet  
- 123 Iskola szövetkezet 
- 124 Agrárgazdasági szövetkezet  
- 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet  
- 129 Egyéb szövetkezet  
- 141 Európai részvénytársaság (SE)  
- 142 Európai szövetkezet (SCE)  
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság  
- 573 Nonprofit részvénytársaság  
- 575 Nonprofit közkereseti társaság  
- 576 Nonprofit betéti társaság 
- 228 Egyéni cég 
- 231 Egyéni vállalkozó 

 



 
 
Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését, vagy kérdése merül fel munkatársaink az alábbi 

elérhetőségeinken állnak az Önök rendelkezésére:  

• dr. Dobsi Erik: dr.dobsi.erik@pdi.hu; 06 30 524 1227 

• Balló Edit: ballo.edit@pdi.hu; 06 30 460 5182 
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