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HÍRLEVÉL 
 

A GINOP PLUSZ-1.2.1-21 PÁLYÁZAT LEGFRISSEBB AKTUALITÁSAI 
 

2021. július 12-én elindult a nagy érdeklődéssel várt GINOP PLUSZ-1.2.1-21 pályázat (A mikro-, kis- és 
középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása) 

 

A pályázók köre - ahogy a címéből is következik - a mikro-, kis- és középvállalkozások bizonyos feltételek mellett 
(minimum 3 fő statisztikai létszám, legalább 1 éves működési múlt, kettős könyvvitel stb.) 
 

A kormány keretbővítésről döntött miután a GINOP napokban megnyílt fejezetére akkora volt a 
kereslet, hogy összeomlott az igénylési rendszer és pillanatok alatt kifogyott a rendelkezésre álló 
keret. A kormány befogadja az időben beadott pályázatokat és emelte is a keretet. Minden 
beruházás-támogatási pályázatot befogadnak, amely a pályázati határidő kezdetéig elkészült, és 
lezárt formában benyújtásra várt. Emellett a 100 milliárdos keretre "ráemelik" azt az újabb 100 
milliárd forintot, ami a pályázati konstrukció második és harmadik szakaszában állt volna 
rendelkezésre, Tehát a teljes 200 milliárd forintos keretet már most a beruházni kívánó vállalkozások 
rendelkezésére bocsátják. 
 

A támogatás formája eltér a korábbiaktól, hiszen feltételesen visszatérítendőként indul: az összköltség maximum 
70%-át elérő visszatérítendő támogatás az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy 
egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.  
 

Támogatható tevékenységek:  
 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése;  
 Infrastrukturális és ingatlanberuházás;  
 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele;  
 Képzési szolgáltatások igénybevétele;  
 Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése;  
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása;  
 Információs technológiafejlesztés – beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. 

 

A GINOP Plusz pályázatok átfogó stratégiai célkitűzései: a hazai kkv-szektorban előállított, egy foglalkoztatottra 
jutó bruttó hozzáadott érték 2020 és 2030 között 21,6 százalékkal nőjön (18 500 euróról 22 500-ra), a 
foglalkoztatási ráta pedig 12,5 százalékkal emelkedjen (71,9-ről 85-re).  

Ebben az évben várható további GINOP PLUSZ pályázatok: 
 

 GINOP PLUSZ – 1.1.2. Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési 
potenciállal rendelkező kkv-k támogatása  

 GINOP PLUSZ – 1.3.1. „Zöld Nemzeti Bajnokok” – A zöldgazdaság területén működő mikro-, kis- és 
középvállalkozások technológiafejlesztésének támogatása. 

 A GINOP PLUSZ – 3.2.1 – 21 A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és 
termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül  
 
 

További információk:  
https://www.csmkik.hu/hirek/plyzatok-me-a-ginop-plusz-legfrissebb-aktualitsai  


