
 

 
Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési 

potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 
 GINOP Plusz-1.1.2-21 

Pályázati összefoglaló 
 
1. Pénzügyi feltételek: 

• Támogatás formája: A visszatérítendő támogatás bizonyos feltételek teljesülése 
mellett részben vagy egészben vissza nem térítendővé válik. 

• Támogatás összege: minimum 100 millió maximum 2 500 millió Ft 

• Rendelkezésre álló keretösszeg: 100 Mrd  

• Támogatási előleg: 100% 

• Saját forrás szükséglet: minimum 50% 

• Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 30 hónap 

• Pályázat benyújtása:  

- 2021. október 11. 8:00 – 2022. szeptember 1. 12:00 (értékelés folyamatosan 

történik) 

 

Az összköltség maximum 50% -át elérő visszatérítendő támogatás előre meghatározott 

eredményességi célok elérése esetében részben vagy egészben átalakítható vissza nem 

térítendő támogatássá.  

 

A beruházás célja: A felhívás célja a kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési 

potenciállal rendelkező élvonalbeli technológiai megoldások adaptálására alkalmas, innovatív 

KKV-k komplex fejlesztésének támogatása. Ennek érdekében a technológiai és infrastrukturális 

adottságok megteremtése mellett a felhívás lehetőséget biztosít szakértői szolgáltatások 

minősített szolgáltatóktól való igénybevételére műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés, 

szellemi tulajdoni oltalomszerzés, marketing, márka- és arculatépítés, stratégiai és vállalati 

pénzügyi tanácsadás, valamint szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés területén. 

 

Támogatási intenzitás: 

A támogatás maximális mértéke a támogatási kategóriától függ, de azon belül a támogatást 

nyújtó határozza meg. A támogatási maximális mértéke 50% lehet.  

Elszámolható költségek: 

Összköltség maximális mértéke: a benyújtást megelőző lezárt, teljes de 2019-nél nem korábbi 

üzleti lezárt üzleti év árbevételének kétszerese, de maximum 5 Mrd.  

 

2. Pályázók köre: 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:  
- 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 nem tartoznak a KATA hatálya alá 



 
amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban foglalt célcsoportok egyikére 

vonatkozó valamennyi jogosultsági kritériumnak: 

Jogosultsági 

kritérium 

Nagy növekedők Növekedésre 

képes, ígéretes 

vállalkozások 

Export bajnokok Beszállítók1 

Alkalmazotti 

létszám 

(utolsó 

lezárt üzleti 

év átlagos 

stat. 

létszáma) 

minimum 5 fő 

Lezárt üzleti 

évek száma 
legalább 3  

nettó 

értékesítési 

árbevétel a 

megelőző 

üzleti évben 

min. 100 millió Ft 

 Nagy növekedők Növekedésre 

képes, ígéretes 

vállalkozások 

Export bajnokok Beszállítók2 

Specifikus 

kritérium 

A nettó értékesítési 

árbevételének 

átlagos éves 

növekedése a 

2017-2019 vagy 

2018-2020 üzleti 

évek 

vonatkozásában 

legalább 20% 

 

VAGY  

Exportértékesítési 

árbevételének 

átlagos éves 

növekedése a 

2017-2019 vagy 

2018-2020 üzleti 

évek 

vonatkozásában 

legalább 50%, és 

legutolsó lezárt 

üzleti évi 

exportértékesítési 

árbevétele 

legalább 50 millió 

Ft 

kérelem 

benyújtását 

megelőző 3 éven 

belül kockázati 

tőketársaság által 

kockázati 

tőkebefektetésben 

részesült, 

(tőkebefektető 

igazolja) 

 

VAGY 

eredményesen 

megvalósított K+F 

projekttel 

rendelkezik,  

VAGY a legutolsó 

lezárt üzleti évre 

vonatkozó TAO 

bevallásban 

legalább a 

megvalósítani 

tervezett projekt 

elszámolható 

összköltségének 

10%-át kitevő K+F 

ráfordítás 

szerepel 

2019. vagy 2020. 

üzleti évre 

vonatkozó 

beszámoló szerinti 

exportértékesítési 

árbevétel aránya 

a nettó 

értékesítési 

árbevételhez 

viszonyítva 

legalább 50% 

A támogatást igénylő 

KKV legalább a 

támogatási kérelem 

benyújtása előtt 30 

nappal megkötött 

együttműködési 

megállapodással 

kapcsolódik 

integrátor 

nagyvállalkozáshoz 

 
1 Beszállító az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során 
alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot 
és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy 
annak beszállítói integrátora részére.   

 



 
 
A GINOP Plusz-1.1.2-21 felhívás keretében kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, 
melyek hozzájárulnak valamely élvonalbeli technológiai megoldás bevezetéséhez és/vagy 
továbbfejlesztéséhez. Az élvonalbeli technológiák a következők: 

- 5G technológia és önvezetés 
- Mesterséges intelligencia és big data 
- Felhő és nagykapacitású számítási technológiák 
- Hidrogéntechnológia  
- Innovatív alapanyagok és nanotechnológia 
- Biotechnológia 
- IoT és szenzortechnológiák 
- Kibervédelmi technológiák 
- Ipar 4.0, robotika, automatizáció 

 
Nem nyújtható támogatás:  

- Budapest területén megvalósuló fejlesztéshez 
 

Megvalósítási helyszín:  

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál 

korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként 

bejegyzésre kerülnie. Legfeljebb 3 megvalósítási helyszín jelölhető meg.  

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

 
a) Technológia fejlesztést eredményező új eszköz beszerzése 

 
Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

a) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan 
beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).  

o ingatlan építés (új, önálló épület építése) és ingatlan bővítés  
o ingatlan átalakítás  

b) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele:  
o Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés 
o Márka- és arculatépítés 
o Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás 
o Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés 

c) Képzési szolgáltatások a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, 

d) Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése  
e) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a 

gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése 
megújuló energia előállításával. 

f) Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi 
kiállításon/vásáron való részvétel.  

g) Kísérleti-fejlesztés  
h) Iparjogvédelmi oltalomszerzés 
i) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 

bevezetése és tanúsítványok megszerzése 
j) Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások 

igénybevételét)  
 

Elérhetőségeink:  
Honlap: www.tempo-consulting.hu  

E-mail: szabo.istvan@tempo-consulting.hu  

Telefon: +36 70 778 0651 
 
Szabó István 
Projektmenedzser 
Tempo-Consulting Kft. 
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