
 

 

 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 
fejlesztéseinek támogatása  

GINOP 1.2.9-20 
  

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan nem támogatható tevékenység, kötelezően megvalósítandó tevékenység: 

• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása  

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: 

• Ingatlan beruházás 

• Eszközbeszerzés 

• Képzés 

• Immateriális javak  

• Bérköltség  

• Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása 

• Kötelezően előírt nyilvánosság 

Támogatottak köre 
Mikro-, Kisvállalkozások 

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel 

• átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, 
teljes üzleti évben minimum 1 fő volt 

• amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a 
támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a 
Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg 
fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza 
nem térítendő támogatás összege 

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel 
kell bejegyzésre kerülnie! 

Kötelező vállalások • Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg 
fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, 
maximum 10.000.000 Ft, nincs kötelező vállalás 

• Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő 
székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát 

• A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a 
beruházással létrejött új munkahelye(ke)t a fenntartási időszak végéig fenntartja 

Támogatás összege minimum 2 millió Ft – maximum 60 millió Ft 

Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt 
település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő 

támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, az IFKA Közhasznú Nonprofit 
Kft. szakmai előminősítést végez 

Területi korlátozások Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés 

Előleg 25 % 

Támogatási intenzitás 
 

Az alább felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70% 
 

Az itt felsorolt településeken az összes elszámolható költség 100% 
 

Támogatás formája Vissza nem térintendő 

Tervezett benyújtás 2021. január 19. – 2021. február 18. 
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