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Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 

Pályázati kiírás 

címe Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP Plusz-1.2.2-22 

Támogatást 

igénylők köre: 

 
1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:  

a) azon mikrovállalkozások1:  

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),  

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,  

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,  
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2. 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  

 

3. 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 

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

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 felhívással olyan mikrovállalkozások 

támogatása a cél, amelyek részben az olcsó munkaerőre építő üzleti modellben működtek, azonban elkötelezettek 

termelékenységük növelésére és nyitottak a technológiai megújulásra és a szervezeti fejlődésre. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása  

 

A 2.1.2.1. a) tevékenység költségének a 2.1.2.2. a) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható 

összköltségének legalább 50%-át.  

Amennyiben a 2.1.2.2 a) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, a 2.1.2.1. a) tevékenység költségének 

önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át. 

 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:  

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás  
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b) Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 50%-át érheti el).  

c) A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei  

 

A tevékenység keretében a következő projektmegvalósításhoz közvetetten kapcsolódó tevékenységek valósíthatóak meg: 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. 

Beadás 

határideje: 

A támogatási kérelmet 2022. február 17. 08:00 órától 2023. március 31. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő 

program segítségével. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

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. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 000 000 000 Ft. 

Várhatóan hány projekt kap támogatást? 3000 – 4800 db 

  

 


