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Rean Hungary Kft. 

Gazdasági Tanácsadó Iroda 

 

Hisszük, hogy csak azok a vállalkozások képesek folyamatos növekedést és fejlődést elérni, 

amelyek mindenkor figyelemmel kísérik a kínálkozó lehetőségeket, és hajlandóak megragadni 

azokat. 

 

Pályázati munkatársaink komoly szakmai múlttal és tapasztalattal 

rendelkeznek 

• a pályázati kiírások tervezésében, 

• a pályázatok fogadásában és elbírálásában, 

• a támogatott projektek kivitelezésének ellenőrzésében, 

• közbeszerzési szabályosság vizsgálatában, 

• kifizetési kérelmek, beszámolók megfelelőségi vizsgálatában, 

• pénzügyi finanszírozásban, támogatások folyósításában, 

• projektek fenntartási időszakának ellenőrzésében. 

 

 

Szaktudásunk révén szabályos és eredményes pályázatokat írunk, a benyújtott pályázatok 

elbírálásának állásáról folyamatos tájékoztatást nyújtunk, az elnyert támogatások 

akadálymentes lehívását, illetve a támogató szervezettel való hatékony kommunikációt pedig a 

pénzügyi projektmenedzsment keretében biztosítjuk. 

 

12 év tapasztalat pályázatírásban és projektmenedzsmentben 

Állami és kedvezményezetti oldalon egyaránt 

Közel 1,3 milliárd forint kezelt pénz  

200 projektmenedzsment 

Több száz elégedett ügyfél, az ország egész területén 

 

A projekt közös megtervezése során komoly figyelmet fordítunk arra, hogy ügyfeleink 

tisztában legyenek a pályázat érdekében tett vállalásaikkal és azzal, hogy ezek a vállalások 

összhangban vannak-e rövid-, közép- és hosszútávú céljaikkal. 
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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 

kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a 

leghátrányosabb helyzetű régiókban  
 

GINOP Plusz-1.2.3-21 

 

A jelen felhívás célja olyan beruházások megvalósításának támogatása, amelyek javítják a 

technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot, ezen keresztül a 

termelékenységet, illetve amelyek szem előtt tartják a területi kohézió szempontjait és kedvező 

területi hatásokkal bírnak, hozzájárulva ezzel a területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez is. A 

célzott intézkedéssel a gazdaságilag, társadalmilag, infrastrukturális és munkaerő-piaci 

szempontból hátrányos helyzetű területeken tevékenykedő vállalkozások gazdasági szerepe 

kerül megerősítésre. A program kiemelten támogatja a négy legkevésbé fejlett régió területén 

(Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiókban), valamint a szabad 

vállalkozási zónának minősülő vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet által meghatározott 

kedvezményezett járásokba tartozó településeken megvalósuló fejlesztéseket. A 

fejlesztéseknek illeszkednie kell a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítésének  

stratégiájához. 

 

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

• Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

• A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan 

beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el). 

• Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, 

nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól 

igénybe vett, a felhívásban részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft 

értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át 

érheti el). 

• Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a 

munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió 

Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 

20%-át érheti el). 

• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a 

gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének 

fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható 

összköltségének 50%-át érhetik el). 

• Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások 

igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el). 

 

A projekt keretében legalább 1 db választható önállóan nem támogatható tevékenység 

megvalósítása és a kötelezően megvalósítandó tevékenység szükséges. 
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A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap 

 

A projekt területi korlátozása 

Nem támogatható a Budapest területén megvalósuló fejlesztés. 

 

Legfeljebb két megvalósítási helyszínt jelölhet meg. 

 

A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal 

megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt 

eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására, melyet a kérelem 

benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani. 

 

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig  

 

Támogatást igénylők köre 

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek: 

• amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti 

évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),  

• melyek 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 vállalkozók és 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 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. 

 

Jogi forma szerint 

- kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,  

- kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek, 

- kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák. 

 

Gazdálkodási formakód szerint 

• 113 Korlátolt felelősségű társaság 

• 114 Részvénytársaság 

• 116 Közkereseti társaság 

• 117 Betéti társaság 

• 131 Ügyvédi Iroda 

• 141 Európai részvénytársaság (SE) 

• 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

• 228 Egyéni cég 
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Támogatásban nem részesíthetők köre 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére: 

• amely a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 

2014-2019 között támogatásban részesült, és a 2018. vagy 2019. évi bruttó hozzáadott 

értéke (BHÉ) nulla vagy annál alacsonyabb értéket vesz fel, 

• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-

nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján negatív, 

• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-

nél nem korábbi, választott üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke 

(alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent, 

• a mely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az 

elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, 

teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének 

kétszeresét;  

• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az 

APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem 

benyújtásának időpontjában, 

• amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.1-21 vagy GINOP 

Plusz- 1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha 

elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntést megelőzően kérelmét 

visszavonta, 

• amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 

24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul, 

• amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül 

• amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával 

és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul 

• amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul 

 

 

Benyújtási határidő:  
1. benyújtási szakasz: 2022. január 19.- 2022. január 26.         Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft 

2. benyújtási szakasz: 2022. január 27.- 2022. február 3.        Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft 

 

Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet,  

amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják 

meg fejlesztéseiket. 

 

Az 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, 

amelyek Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket. 
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A projekt maximális elszámolható összköltsége:  

nem haladhatja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes 

üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel másfélszeresét 

 

A támogatás formája 

A támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló 

támogatásnak minősül. A felhívásban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő 

teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő 

támogatássá módosulhat. 

 

Eredményesség mérésre egy alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében (a projekt 

fizikai befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. Projekt Fenntartási Jelentésben kerül 

ellenőrzésre). 

 

A támogatás mértéke, összege 

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 

benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma 

határozza meg, az alábbiak szerint: 

 

Létszám 
Maximálisan elszámolható 

összköltség 

3- 9 főig 99 millió Ft 

10- 49 főig 179 millió Ft 

50-99 főig 206 millió Ft 

100-149 főig 233 millió Ft 

150-199 főig 260 millió Ft 

200-249 főig 287 millió Ft.  

 

 

A támogatás maximális mértéke:  

Az igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 000 000 Ft, 

maximum 200 000 000 Ft. 

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, de figyelembe kell 

venni a területi korlátozást.  

 

Önerő: 

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 

csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az 

államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat. 

 

Előleg igénylése:  

A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 100%-a de legfeljebb 200 000 000 Ft.  


