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P Á L Y Á Z A T I  Ö S S Z E F O G L A L Ó  

 

Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program 

GINOP Plusz-1.2.2-22 

 

 

1. Támogatást igénylők: 

Mikrovállalkozások: 

a) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel 

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt, 

c) amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető 

gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

egyéni vállalkozók, egyéni cégek, 

d) 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, 

e) amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá. 

 

Gazdálkodási formakód szerint: 

 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 Részvénytársaság 

• 116 Közkereseti társaság 

• 117 Betéti társaság 

• 228 Egyéni cég 

• 231 Egyéni vállalkozó 
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2. A támogatás mértéke, összege: 

 

 

 

 

 

 

A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év 

éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét! 

 

3. Elszámolható költségek: 

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható: 

• Új, legalább nettó 100.000 Ft/db értékű eszközök, gépek beszerzése, új technológiai 

rendszerek és kapacitások kialakítása 

Választható, önállóan nem támogatható: 

• Ingatlan beruházás (építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés) 

• Információs technológia-fejlesztés (legalább nettó 100.000 Ft/db) 

• Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei 

 

4. Területi korlátozás: 

Támogatás kizárólag szabad vállalkozási zónák területén és Szabad vállalkozási zónán kívül 

eső 5000 fő lélekszám alatti településeken igényelhetők. (lásd: településlista). 

 

5. Egyéb szabályok 

 

Kötelező vállalások (pl létszámtartás) nincsenek!  

A fenntartási időszak 3 év. 

Nem támogatható azon vállalkozás, amely a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP 

Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból 

támogatásban részesült. 

 

 

Vissza nem térítendő támogatás 2.000.000 - 10.000.000 Ft 

A támogatás intenzitása 70% 

Az előleg mértéke 50% 
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6. Ingatlanberuházáshoz kapcsolódó fajlagos értékek: 

 

• Ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén maximum nettó 423 500,- Ft/nm  

• Ingatlan átalakítás esetén maximum nettó 340 625,- Ft/nm  

• Az ingatlan korszerűsítés során kizárólag az alább meghatározott munkálatok 

végezhetők el: 

 

INGATLAN KORSZERŰSÍTÉS 

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m2) 

  

polisztirolhab 

lemez (minimum 

vastagság: 150 

mm) 

szendvicspanel 

(minimum 

vastagság: 100 

mm) 

kőzetgyapot 

hőszigetelő lemez 
(minimum 

vastagság: 130 

mm) 

vízszintes 

szigetelés: 

(lapostető, födém, 

padló) 

13 008 21 175 12 705 

függőleges 

szigetelés: 

(homlokzati falak) 

17 545 37 813 16 789 

NYÍLÁSZÁRÓ CSERE 

FAJLAGOS ÉRTÉKEK (nettó Ft/m2) 

műanyag 

nyílászáró 

alumínium 

nyílászáró 

szekcionált ipari 

kapu 
fa nyílászáró 

102 245 109 808 114 648 132 949 

 

• Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése 

esetén maximum nettó 6.383 Ft/m3  

• Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása esetén maximum 

nettó 28.708 Ft/m2  

• Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése esetén maximum nettó 45.375 Ft/m2  

• Tetőszerkezet újjáépítése esetén (mely magában foglalja az új tetőhéjazat elkészítését, 

ácsolását és újrafedését) maximum nettó 13.583 Ft/m2 

 

7. Benyújtás határideje: 

 

2022. február 24 - március 31 között lehetséges. 
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