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HÍRLEVÉL 
 

Megjelent a januárban induló kapacitásbővítő pályázat 
December 20-án megjelent a a Széchenyi Terv Plusz keretében a „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti 
és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban” 
című (GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú) felhívás. 
 

Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá, és 

 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel, 
 amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt, teljes, 

de 2019-nél nem korábbi üzleti évben legalább 3 fő volt, 
 amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős 

könyvvitelt vezető egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

 amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 
2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, 
taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen 
vállalkozások 2018- 2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább 
eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %) az azonos időszakban. 
 

Milyen tevékenységek támogathatóak? 
 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 
 Infrastrukturális és ingatlan beruházás; Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele 
 Képzési szolgáltatások igénybevétele; Információs technológia-fejlesztés 
 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 
 1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. - 2022. január 26. 
 2. benyújtási szakasz: 2022. január 27. - 2022. február 3. 

 

Mennyi támogatást lehet igényelni? 
10 000 000 – 200 000 000 Ft 
 

Kell-e önerő a projekthez? 
Igen, minimum 30% mértékben 
 

Mennyi előleg igényelhető? 
100%, maximum 200 000 000 Ft 
 

További információ itt érhető el:  https://www.palyazat.gov.hu/GINOP_PLUSZ-1.2.3-21  
 
 

Minden  kedves Partnerünknek  áldott, békés Karácsonyt  és örömökben, sikerekben gazdag Új évet kívánunk! 
 


