Módosult a „Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatása” című (GINOP Plusz-1.1.2-21 kódszámú) felhívás
Ezúton értesítjük a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosult a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent „Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű,
valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása” című (GINOP Plusz-1.1.2-21 kódszámú) felhívás.
A módosítás érinti egyebek mellett a „Nagy növekedők” és az „Export bajnokok” kategóriákra vonatkozó specifikus kritériumok esetében figyelembe vehető
időszakot, mely kibővült a 2021. üzleti évvel, valamint az eredményességmérés részét képező „Vállalkozói tudás bővítése” szempontnak való megfelelés érdekében
igénybe vehető szolgáltatások körét.
A módosítás részletei itt találhatóak!
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg

Módosított szöveg

Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:
A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy
2018-2020 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%

Nettó értékesítési árbevétel vagy exportértékesítési árbevétel növekedés:
A nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy
2018-2020 vagy 2019-2021 üzleti évek vonatkozásában legalább 20%

VAGY

VAGY

Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 20182020 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó lezárt üzleti évi
exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019 vagy 20182020 vagy 2019-2021 üzleti évek vonatkozásában legalább 50%, és legutolsó
lezárt üzleti évi exportértékesítési árbevétele legalább 50 millió Ft

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez
viszonyítva:
2019. vagy 2020. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti exportértékesítési
árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva legalább 50%

A Nagy növekedő vállalkozások NEÁN és EXÁN specifikus kritériumok
meghatározása során alkalmazandó képletek:
a) Nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019
vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában
b) Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019
vagy 2018-2020 üzleti évek vonatkozásában

Exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez
viszonyítva:
2019. vagy 2020. vagy 2021. üzleti évre vonatkozó beszámoló szerinti
exportértékesítési árbevétel aránya a nettó értékesítési árbevételhez viszonyítva
legalább 50%
A Nagy növekedő vállalkozások NEÁN és EXÁN specifikus kritériumok
meghatározása során alkalmazandó képletek:
a) Nettó értékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019
vagy 2018-2020 vagy 2019-2021 üzleti évek vonatkozásában
b) Exportértékesítési árbevételének átlagos éves növekedése a 2017-2019
vagy 2018-2020 vagy 2019-2021 üzleti évek vonatkozásában

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
Eredeti szöveg
17. amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP
Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be
kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt
visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró
kifizetési igénylését benyújtotta
37. amely esetében a támogatás támogatástartalma az„Állami támogatási
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című,
2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság
közlemény (a továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza alapján
nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás
kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - a (2) és a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel – meghaladja a 1 800 000 eurónak megfelelő
forintösszeget.

Módosított szöveg
17. amely vállalkozás a GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.2-22, GINOP Plusz-1.3.1-21, GINOP Plusz1.2.3-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra támogatási
kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a
támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban
részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta
37. amely esetében a támogatás támogatástartalma az„Állami támogatási
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című,
2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottság
közlemény (a továbbiakban: átmeneti közlemény) 3.1. szakasza alapján
nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként - a vállalkozás
kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve - mezőgazdasági termékek
elsődleges termelésével foglalkozó, valamint a halászati- és akvakultúra-

ágazatban tevékeny vállalkozások kivételével – meghaladja a 2 300 000
eurónak megfelelő forintösszeget.
Lábjegyzet:
Módosította: C(2020) 2215 számú közlemény, 2020. április 3.; C(2020) 3156
számú közlemény, 2020. május 8.; C(2020) 4509 számú közlemény, 2020. június
29.; C(2020) 7127 számú közlemény, 2020. október 13.; C(2021) 564 számú
közlemény, 2021. január 28.; C(2021) 8442 számú közlemény, 2021. november 21
8.3. Eredményességi mérés
Eredeti szöveg

Módosított szöveg

Vállalkozói tudás bővítése:

Vállalkozói tudás bővítése:

A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:

A kedvezményezett teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:



Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program
keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.



Részt vesz legalább három különböző, a Modern Mintaüzem Program
keretében regisztrált mintaüzem-látogatáson.



Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában
és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként



Mintaüzemként részt vesz a Modern Mintaüzem Program megvalósításában
és legalább 30 db vállalkozót fogad látogatóként



Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével
rendelkezik



Az IFKA Nonprofit Kft. által validált zöldítési tervvel vagy ökocímkével
rendelkezik



Igénybe veszi az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy
e-learning szolgáltatását



Igénybe veszi az Evolúció - Megújuló Vállalkozások Program cégátadás vagy
e-learning szolgáltatását



Igénybe veszi
szolgáltatását

valamely



Igénybe veszi
szolgáltatását



Igénybe veszi a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban BÉT) valamely
vállalkozásfejlesztési szolgáltatását



Igénybe veszi a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban BÉT) valamely
vállalkozásfejlesztési szolgáltatását

az

Országos

Vállalkozói

Mentorprogram

az

Országos

Vállalkozói

Mentorprogram

valamely



Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén
és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy
Digitálisan Felkészült Vállalkozás (DFV) minősítést szerez



Részt vesz a Modern Vállalkozások Programjának legalább kettő eseményén
és/vagy a Program keretében Digitális Fejlesztési Koncepciót (DFK), vagy
Digitálisan Felkészült Vállalkozás (DFV) minősítést szerez



Bekapcsolódik a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Fit for Export
programjába

9.2. A felhívás keretében nyújtott egyes támogatási kategóriákra vonatkozó egyedi szabályok
Eredeti szöveg
6.

Átmeneti támogatás

Módosított szöveg
6.

Átmeneti támogatás

Az átmeneti támogatás az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásai által kapott átmeneti támogatásokat is figyelembe véve – nem
haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Ha a vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is)
foglalkozik, az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a
közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem
haladhatja meg a 225 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Ha a vállalkozás aktív a halászati- és akvakultúra-ágazatban (is), az e
tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1.
szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként
– a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a
270 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Az átmeneti támogatás az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásai által kapott átmeneti támogatásokat is figyelembe véve – nem
haladhatja meg az 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

Ha egy vállalkozás több ágazatban is aktív, és ezekre eltérő maximális összegek
vonatkoznak a fentiek szerint, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan
elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett
tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális
összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe
véve – ne haladja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy

Ha egy vállalkozás több ágazatban is aktív, és ezekre eltérő maximális összegek
vonatkoznak a fentiek szerint, a vállalkozás az átmeneti támogatásokról olyan
elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amely biztosítja az érintett
tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes maximális
összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe
véve – ne haladja meg az 2 300 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy

Ha a vállalkozás mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével (is)
foglalkozik, az e tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a
közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem
haladhatja meg a 290 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
Ha a vállalkozás aktív a halászati- és akvakultúra-ágazatban (is), az e
tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1.
szakasza alapján nyújtott egyéb átmeneti támogatásokkal együtt vállalkozásonként
– a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a
345 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

vállalkozás elsődleges mezőgazdasági tevékenységgel és halászati tevékenységgel
foglalkozik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.
A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny
vállalkozások számára 1 800 000 euróig nyújtható átmeneti támogatás, ha az
átmeneti támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék
elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a
támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján
határozzák meg.

vállalkozás elsődleges mezőgazdasági tevékenységgel és halászati tevékenységgel
foglalkozik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 345 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.

Az átmeneti támogatás csekély összegű támogatással akkor halmozható
ugyanazokhoz az elszámolható költségekhez, ha a támogatáshalmozás nem
eredményezi az 1 800 000 eurós (halászati tevékenység esetén 270 ezer, elsődleges
mezőgazdasági termelés esetén 225 ezer eurós) felső határ túllépését.

Az átmeneti támogatás csekély összegű támogatással akkor halmozható
ugyanazokhoz az elszámolható költségekhez, ha a támogatáshalmozás nem
eredményezi az 2 300 000 eurós (halászati tevékenység esetén 345 ezer, elsődleges
mezőgazdasági termelés esetén 290 ezer eurós) felső határ túllépését.

Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható. A
hitel formájában vagy egyéb visszatérítendő formában nyújtott átmeneti támogatás
más, vissza nem térítendő támogatássá vagy tőkévé alakítható 2022. december 31ig úgy, hogy az átalakított átmeneti támogatás összegét az átalakításkor nem kell
újból figyelembe venni az 1 800 000 eurós (halászati tevékenység esetén 270 ezer,
elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 225 ezer eurós) felső határ
szempontjából.
12.1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez?

A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny
vállalkozások számára 2 300 000 euróig nyújtható átmeneti támogatás, ha az
átmeneti támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék
elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a
támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett
vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján
határozzák meg.

Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2022. június 30-ig hozható. A hitel
formájában vagy egyéb visszatérítendő formában nyújtott átmeneti támogatás más,
vissza nem térítendő támogatássá vagy tőkévé alakítható 2023. június 30-ig úgy,
hogy az átalakított átmeneti támogatás összegét az átalakításkor nem kell újból
figyelembe venni az 2 300 000 eurós (halászati tevékenység esetén 345 ezer,
elsődleges mezőgazdasági termelés esetén 290 ezer eurós) felső határ
szempontjából.

Eredeti szöveg
f)

Amennyiben a támogatást igénylő a felhívás 1.1. 1. IV. pontja alapján
Nagy növekedőnek vagy Export bajnoknak minősül, a 2017-2019. üzleti
évekre, vagy 2018-2020. üzleti évekre vonatkozó főkönyvi kivonatok.

Módosított szöveg
f)

Amennyiben a támogatást igénylő a felhívás 1.1. 1. IV. pontja alapján
Nagy növekedőnek vagy Export bajnoknak minősül, a 2017-2019. üzleti
évekre, vagy 2018-2020. üzleti évekre vagy 2019-2021. üzleti évekre
vonatkozó főkönyvi kivonatok.

13.1. A felhívás indokoltsága és az OP-hoz való illeszkedése
Eredeti szöveg

Módosított szöveg

Elsősorban olyan fejlesztések támogatására kerülhet sor, amelyek illeszkednek az
intelligens szakosodási stratégiában (S3) meghatározott irányokhoz.

Továbbá a felhívás keretében olyan fejlesztések támogatására kerülhet sor,
amelyek illeszkednek a 2021-2027. időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens
Szakosodási Stratégia (S3) „élvonalbeli technológiák” nemzetgazdasági prioritás
tartalmához és céljaihoz.

A Felhívás 1. sz. szakmai melléklete
Eredeti szöveg
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a
GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.221, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú felhívásra
támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik vagy a
támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült
projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

Módosított szöveg
Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, amely vállalkozás a
GINOP-1.2.7-19, GINOP-1.2.7-20, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.2.222, GINOP Plusz-1.2.3-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-2.1.1-21
kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel
rendelkezik vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban
támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.

