
 

 

TÁJÉKOZTATÓ  

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 

 

 GINOP Plusz-1.2.2-22 

 

A pályázati kiírás célja 

Jelen Felhívás célja a mikrovállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, 

piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a 

helyi gazdaság megerősítése.  

 

A pályázati kiírás keretében a következő vállalkozások pályázhatnak:  

 Egy teljes (365 napos) lezárt üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott) rendelkező 

mikrovállalkozások, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 

támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.  

 Csak az alábbiakban megadott listán szereplő településeken megvalósított 

fejlesztések támogathatóak: 

o Szabad vállalkozási zónák települései (2. számú melléklet) 

o 5000 fő alatti települések (3. számú melléklet) 

 A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 60 

napnál korábban kell bejegyzésre kerülnie! 

 Magyarországon székhellyel vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 

Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya 

alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek. 

 A megadott szempontrendszerek alapján minimálisan 25 pontot elérnek. 

 

Egyéb elvárások:  

 Az elszámolható összköltség nem haladhatja meg az utolsó lezárt, teljes üzleti év 

közétett éves beszámoló szerinti árbevétel kétszeresét. 

https://egriforras.hu/wp-content/uploads/2022/01/2.-sz-melleklet_SZVZ.pdf
https://egriforras.hu/wp-content/uploads/2022/01/3.sz-melleklet_5000_fo_alatti.pdf


 

 Fejlesztési igénye nem irányulhat a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 05.10-

09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos 

beruházásokra, valamint szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre. 

 Nem nyújthat be támogatási kérelmet, azon vállalkozás, amely 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. 

 

Támogatás mértéke, összege  

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000 Ft, maximum 

10.000.000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. 

Támogatható tevékenységek köre  

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása: 

Technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként 

minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök támogathatóak. 

Egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem 

támogatható. 

A projekt 

összköltségének min. 

50%-át el kell érnie az 

ingatlan beruházás 

tevékenység 

költségével együtt. 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

Ingatlan beruházás:  

Építés, korszerűsítés, átalakítás és bővítés lehet. Az elszámolható 

költség építés és bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 

280.000,- Ft/nm fajlagos költséget. Az ingatlan átalakítás esetén 

nem haladhatja meg a nettó 225.000,- Ft/nm fajlagos költséget. Az 

ingatlan korszerűsítés költsége nem haladhatja meg a 

Felhívásban megadott fajlagos költségeket. 

Az új eszközök, gépek 

beszerzése 

tevékenység 

költségével együtt 

min. 50%-át el kell 

érnie. 

Információs technológia-fejlesztés: 

Új informatikai eszközök és szoftverek beszerzésére van 

A projekt 

összköltségének max. 



 

lehetőség. 

A projekt keretében csak a VTSZ listán feltüntetett informatikai 

eszközök kerülhetnek beszerzésre. A projekt keretében csak a 

TESZOR listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek 

kerülhetnek beszerzésre. 

50%-át érheti el. 

A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei: 

- projekt előkészítés 

- projektmenedzsment 

- általános (rezsi) költségek 

- gyártási licenc 

- know-how beszerzés és kapcsolódó költségei 

- Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj: 

Felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások 

megvalósítási időszakra eső szolgáltatásbérleti díja 

(legfeljebb 30 hónapig tartó időtartamban 

- IT fejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá 

tartozó webtárhely és honlapkészítés 

- Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a 

munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 

elősegítő képzés 

A százalékban 

meghatározott átalány 

vetítési alapját a 

következő 

költségtípusok 

képezik (vetítési alap): 

költségei, 

kapcsolódó költségek, 

beszerzésének 

költsége, 

A projekt 

összköltségének 

pontosan 7%-a 

 

Megvalósítási helyszín 

A megvalósítás helyszínének meglévő működő telephelynek/fióktelepnek kell lennie, a 

bizonyítására szolgáló dokumentumok, amelyek közül legalább kettőnek igazolni kell a 

valódi működést:  

 iparűzési adó bevallás és fizetésigazolás,  

 engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte (a támogatási 

kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezésre kell állnia), 



 

 közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem 

elegendő).  

 a megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 

60.nappal kell bejegyzésre kerülnie, 

Csak egy megvalósítási helyszín jelölhető meg. 

Megvalósítási helyszín műszaki követelményei 

Helyhez kötött eszközök esetén megvalósítási helyszín abban az esetben alkalmas a projekt 

megvalósítására, ha 

 a beszerzett eszközök elhelyezése, üzemeltetése biztosított, 

 az eszközök elhelyezéséhez általában fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség 

biztosított (üzemcsarnok, műhely szükséges), 

 a helyiség kialakítása (méretek, padozat teherbírása) és infrastruktúra ellátottsága 

(elektromos áram, víz, gáz ellátás, szükség szerint technológiai infrastruktúra, 

biztonsági infrastruktúra; ú.m. tűzi víz és tűz- és füstjelző berendezés), az ott 

dolgozók számára kialakított kommunális helyiségekkel, alkalmas kell, hogy legyen a 

beszerzett eszközzel végzendő tevékenységhez. 

Mobil munkagépek esetén a megvalósítási helyszínen biztosítani kell  

 a közútról történő megközelítés lehetőségét,  

 gépek ki/bejárásának lehetőségét,  

 gépek tárolására alkalmas teret (terepet),  

 valamennyi, a projekt keretében beszerzett mobil berendezés egyszerre történő 

tárolása esetén is (sármentesített felület), 

 gépek őrzését (épület, ideiglenes építmény, lakókocsi), 

 tűzvédelmet. 

Egyéb esetekben, a megvalósítási helyszínen biztosítani kell az eszközök 

 ki/beszállításának lehetőségét, 

 

Biztosítékok köre 

A támogatás fedezetéül nem kell biztosítékot nyújtani. 

 



 

A projekt megkezdése, befejezése  

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően megkezdett 

projekthez nem igényelhető. A projekt tényleges megvalósítását a benyújtást követő napon 

a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti. 

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói 

Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően 

legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 

A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 

benyújtásának határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2025. február 28.  

A két időpont közül a korábbi az irányadó. 

 

Fenntartási kötelezettség 

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését számított 3 év. Az első projekt 

fenntartási jelentés tárgyidőszaka a projekt fizikai befejezését követő naptól kezdődően az 

ezt követő teljes naptári év végéig tart. 

A projekt keretében létrehozott kapacitásokat (termékeket, szolgáltatásokat) a fenntartási 

időszak végéig kötelező fenntartani. 

A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a 

kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló Záró Projekt 

Fenntartási Jelentést benyújtotta, és azt az Irányító Hatóság jóváhagyta, valamint a záró 

jegyzőkönyv elkészült. 

 

Önerő 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási 

összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az 

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat. 

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatás az önerő kiegészítésére más 

forrásból nyújtott támogatással együttesen sem haladhatja meg az adott támogatási 

kategóriára vonatkozó másodlagos állami támogatási jogi aktusban vagy az Európai Unió 

által hozott határozatban rögzített maximális támogatási intenzitást. 

 



 

Előleg igénylése  

Jelen Felhívás keretében előleg igényelhető. 

Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke 

a megítélt támogatás összegének 50%-a, de legfeljebb 5.000.000 Ft. 

Az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési 

számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha 

nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést 

időközi kifizetésre a támogatási előleg kifizetésétől számított 12 hónapon belül. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. február 24. 8:00 órától 2023. március 31. 12:00 

óráig van lehetőség vagy forráskimerülésig lehetséges. 

 

Előminősítéssel kapcsolatban keresse munkatársainkat: 

Nagy Krisztina-vezető tanácsadó   File István-vezető tanácsadó 

Tel.: 06 30 504 8862     Tel.: 06 30 998 1025 

E-mail: info@egriforras.hu    E-mail: info@egriforras.hu 

 

mailto:info@egriforras.hu

