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GINOP Plusz-1.2.1-21– A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 

kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatásra. Főbb módosítások a 

VINOP-1.2.1-20 Felhívás tervezethez képest 

 

A fontosabb változások az alábbiak: 

• Egyéni vállalkozok, NEM tudnak indulni a pályázat keretein belül. 

• Mérföldövek száma 1 darabra módosult.  

• Az előleg folyósítása azonnali előleg formájában történik a Támogatói Okirat hatálybalépését követően, 

valamint az igényelhető előleg mértéke 90%-ra módosul. 

• Egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű új hardver beszerzése lehetséges. 

• Amennyiben szoftver beszerzést szeretnének, abban az esetben a szállítónak fent kell lennie a 

https://vallalkozzdigitalisan.hu/ weboldalon.  

• A támogatást igénylő megválaszthatja, hogy a bázisévként a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

utolsó (2020) vagy utolsó előtti teljes (2019), lezárt üzleti év kerüljön figyelembe vételre. Ebben az 

esetben mind a tartalmi értékelési szempontrendszer 3-6. rangsorolási szempontjainak értékelése során, 

mind az eredményességmérés báziséveként ugyanannak az üzleti évnek az adatait kell figyelembe 

venni. 

• A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló 

fotódokumentációnak, műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia az alábbiak 

szerint: 

1) Helyhez kötött eszköz beszerzése esetén 

o legalább 3 fotó tartalmazza az eszköz elhelyezésére szolgáló helyiség bemutatását (beleértve a 

fedett, infrastruktúrával ellátott helyiség külső-belső terének, valamint méretének és 

padozatának bemutatása) 

o legalább 3 fotó tartalmazza a helyiség infrastruktúra ellátottságának bemutatását (beleértve 

elektromos áram, víz, gáz ellátás, valamint szociális helyiségek bemutatását) 

2) Mobil eszköz beszerzése esetén: 

o legalább 2 fotó tartalmazza a gépek ki/bejárásának, valamint közútról történő megközelítés 

biztosításának bemutatását, 

o legalább 2 fotó tartalmazza a gépek tárolására alkalmas helyiség (tér) bemutatását (beleértve az 

egyszerre történő tárolás esetét), 

o legalább 2 fotó tartalmazza kármegelőzést segítő infrastruktúra bemutatását (pl. őrző-, 

védőrendszer, tűzvédelmi eszközök bemutatását) 

3) IKT eszköz beszerzése esetén: 



  

 1133 Budapest, Thurzó utca 5/C. fszt. 7.      •   Tel.: 06-20-979-9753   •   Fax: 06-1-700-1911    
•  E-mail: info@forrascentrum.hu   •   Web: www.forrascentrum.hu 

o legalább 2 fotó tartalmazza az eszközök üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges 

szélessávú internet csatlakozás, szerver megfelelő elhelyezése, megfelelő irodai munkahely 

bemutatását. 

 

 

 

A benyújtás szakasza: (mindösszesen 1 hét) 

• 2021. június 28. 12 óra 00 perctől  • 2021. július 5. 12 óra 00 percig 

 

Ingatlan beruházás esetén a piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia az alábbiaknak: 

• a részletes (munkanemekre bontott) építési tervezői nyilatkozatnak; 

• költségbecslésnek, amely igazolja a piacfelmérés realitását. 

 

Képzés esetén a piacfelméréshez kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia az alábbiaknak: 

• a szolgáltatóval történt kapcsolatfelvételt alátámasztó dokumentum(ok)nak rendelkezésre kell állnia 

 

A módosult felhívás tervezet keretein belül továbbra sem megengedettek: 

• meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése 

• lakás célját szolgáló ingatlanok fejlesztése (amennyiben infrastruktúra/megújuló energia fejlesztést 

kívánnak a projektben elszámolni) 

 

A módosult felhívás tervezet keretein belül továbbra is az alábbiak vannak hatályban: 

• Egy projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, 

és kötelezően megvalósítandó tevékenység. 

• A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a 

támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie. 

 


