
 

 
 

Módosult a „GINOP-1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” 
című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás 

 

Értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás módosításra került. A felhívás kitöltő programja 2021. április 28. 9 órától elérhető, míg 

a támogatási kérelmek benyújtása 2021. április 30. 9 órától lehetséges. 

A módosítás az alábbi pontokat érintette: 

Módosult 

Fejezet/Alpont 
Eredeti szöveg Módosult szöveg 

1.oldal 

Magyarország Kormányának felhívása a hátrányos helyzetű 

településeken működő mikro- és kisvállalkozások 

fejlesztéseinek támogatására. 

Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Falu 

Vállalkozás-újraindítási Program keretében a hátrányos helyzetű 

településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek 

támogatására. 

5.oldal Innovációs és Technológiai Minisztérium Miniszterelnökség 

3.1.2. d) 

Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a 

munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő 

képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon 

regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe 

Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 

magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés 

3.1.2.; 3.4.1.1. b); 3.4.1.2. 

a); 3.6.1.; 6. számú 

szakmai melléklet 23) 

mikro- és kisvállalkozás mikrovállalkozás 



 

 
 

3.2. Csekély összegű támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 7. § 23. pont) 

Csekély összegű támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

7. § 23. pont) 

vagy 

Átmeneti támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. 

alcím) 

  

Felhívjuk figyelmét, hogy az 1. értékelési szakaszban minden 

támogatható tevékenység esetében kizárólag Csekély összegű 

támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. § 23. pont) 

támogatási kategória alkalmazható. 

A 2. értékelési szakaszban minden támogatható tevékenység 

esetében kizárólag Átmeneti támogatás (255/2014. (X. 10.) Korm. 

rendelet 41/A. alcím) támogatási kategória alkalmazható. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási kategória módosítására 

nincs lehetőség. 

3.4.1.1. t) 

A felhívás 3.1.2 d) Képzés pontja szerinti támogatható 

tevékenységre vonatkozó elvárások: 

A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként 

nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint 

projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 

Kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált képzés 

vehető igénybe, a következő témakörökben: alapvető 

informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, 

vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, 

élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és menedzsment, 

A felhívás 3.1.2 d) Képzés pontja szerinti támogatható 

tevékenységre vonatkozó elvárások a következők: 

ta) az 1. értékelési szakaszban benyújtott támogatási kérelmek 

vonatkozásában: 

A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként 

nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint 

projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 

Kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált képzés vehető 

igénybe, a következő témakörökben: alapvető informatika 



 

 
 

gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és 

vízügy, közgazdaság, üzemmenedzselés és üzemszervezés. 

Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti 

árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében 

nyújtott szolgáltatások összegének értékét. 

Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató 

intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének 

időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a 

megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhető, 

illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet. 

A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum 

időtartama 20 óra. 

Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt. 

A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés 

ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában 

áll. 

(digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, vállalkozási 

alapismeretek, egészségügyi technika, élelmiszeripar, építőipar, 

gazdálkodás és menedzsment, gépészet, informatika és 

távközlés, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság, 

üzemmenedzselés és üzemszervezés. 

Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti 

árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében 

nyújtott szolgáltatások összegének értékét. 

Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató 

intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában 

rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a 

fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni 

ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet. 

A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum 

időtartama 20 óra. 

Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt. 

A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés 

ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll. 

tb) a 2. értékelési szakaszban benyújtott támogatási kérelmek 

vonatkozásában: 

A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként 

nem haladhatja meg a nettó 580.000 Ft/fő költséget, valamint 

projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 

Kizárólag az alábbi képzések költsége számolható el: 



 

 
 

• 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 

részszakmára felkészítő szakmai oktatás 

• 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

szakképesítésre felkészítő szakmai képzés 

• 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja 

szerinti oktatás és képzés 

Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti 

árbevételének meg kell haladnia a jelen Felhívás keretében 

nyújtott szolgáltatások összegének értékét. 

Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató 

intézménynél legkésőbb a képzés megkezdésének időpontjában 

rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a 

fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni 

ellenőrzés során ellenőrzésre kerülhet. 

A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum 

időtartama 20 óra. 

Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt. 

A képzésben kizárólag olyan személy vehet részt, aki a képzés 

ideje alatt a támogatást igénylő vállalkozás foglalkoztatásában áll. 

4.1. a) 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon 

mikro- és kisvállalkozások: 

a) amelyek: 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be 

a) az 1. értékelési szakaszban azon mikro- és kisvállalkozások, 

amelyek:  

- a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 

településen: 



 

 
 

- a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad 

vállalkozási zónák településein; 

vagy 

- a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 

településen: 

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági 

egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési 

programcsomagról szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozatban; 

a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának 

megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. 

határozatban; 

az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok 

meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. 

határozatban; 

a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program 

folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 

1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban 

meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található 

településen valósítják meg fejlesztéseiket. 

a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség 

csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról 

szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban; 

a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának 

megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban; 

az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok 

meghatározásáról szóló 1426/2019. (VII. 26.) Korm. 

határozatban; 

a „Felzárkózó települések” és a gazdaságélénkítő program 

folytatása érdekében teendő további intézkedésekről szóló 

1186/2020. (IV. 28.) Korm. határozatban 

meghatározott, nem a Közép-magyarországi régióban található 

településen valósítják meg fejlesztéseiket;  

vagy 

- a 2. értékelési szakaszban azon mikrovállalkozások, 

amelyek: 

 a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt - szabad 

vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának 

nem minősülő területen található, 5000 fő alatti - településen 

valósítják meg fejlesztéseiket. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2. értékelési szakaszban kizárólag 

mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet. 

4.2. 18) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül. 
amely a 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 



 

 
 

rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján 

nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- 

vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában 

nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya 

alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti 

körülmény sem áll fenn. 

4.3. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 

2021. február 18. csütörtök 9:00 órától 2021. március 31. 

szerda 12:00 óráig van lehetőség. 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 

2021. február 18. csütörtök 9:00 órától 2021. május 12. szerda 

10:00 óráig van lehetőség. 

 
2. értékelési szakasz: 2021. március 16. 10 óra 00 perctől 2021. 

március 31. 12 óra 00 percig 
2. értékelési szakasz: 2021. április 30. 9 óra 00 perctől 2021. 
május 12. 10 óra 00 percig  

 benyújtási szakaszban értékelési szakaszban 

 

A 2. benyújtási szakaszban kizárólag azok a mikro- és 

kisvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek 

a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt települések 

valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket. 

A 2. értékelési szakaszban kizárólag azok a mikrovállalkozások 
nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a Felhívás 1. számú 
szakmai mellékletben felsorolt - szabad vállalkozási zónának 
minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő 
területen található, 5000 fő alatti - településen valósítják meg 
fejlesztéseiket. 

4.4.2.3. 5) 

A vállalkozás igénybe vesz az IFKA honlapján listázott, a 

vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 

magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzést. (A képzés 

a projekt költségvetésének részét képezi.) 

Az 1. értékelési szakaszban vállalkozás igénybe vesz a felhívás 
3.4.1.1. ta) pontjában meghatározott, az IFKA honlapján listázott, 
a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzést.  
Vagy a 2. értékelési szakaszban a vállalkozás igénybe vesz a 
felhívás 3.4.1.1. tb) pontjában meghatározott képzést. 
(A képzés a projekt költségvetésének részét képezi.) 



 

 
 

5.6. g)  

Átmeneti támogatás keretében elszámolható: a beruházás 

érdekében felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak 

költsége. 

Amennyiben az elszámolható költségeket a beruházás érdekében 

felmerült tárgyi eszközök és immateriális javak költségei alapján 

számítják ki, a következő költségek számolhatóak el: 

• a tárgyi eszköznek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Sztv.) 47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége, 

• immateriális javak esetén a vagyoni értékű jogok és a szellemi 

termékek (a továbbiakban: támogatható immateriális javak) Sztv. 

47. §-a, 48. §-a és 51. §-a szerinti költsége. 

Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget szokásos piaci 

áron kell figyelembe venni. 

Az immateriális javak költsége elszámolható, ha 

• azokat kizárólag a támogatásban részesült létesítményben 

használják fel, 

• az az Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás 

alá esik, 

• azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független 

harmadik féltől vásárolják meg, 

• azok kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a 

beruházó eszköze. 

5.9.1. b)  Átmeneti támogatás 



 

 
 

Az átmeneti támogatás (a továbbiakban: támogatás) az Európai 

Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése 

szerinti állami támogatásnak minősül, és az Európai Bizottság 

SA.56994 (2020/N) számú határozatában foglaltakkal, a 

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 85/A. – 85/F. §-aival, valamint 

az Atr. szabályaival összhangban nyújtható. 

Az átmeneti támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 21. §-

a szerint halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami 

támogatással. 

Az átmeneti támogatás támogatástartalma a 255/2014. (X. 10.) 

Korm. rendelet 41/A. alcíme alapján nyújtott egyéb 

támogatásokkal együtt vállalkozásonként (a vállalkozás kapcsolt 

vállalkozásait is figyelembe véve) nem haladhatja meg – nem 

mezőgazdasági vagy halászati tevékenységhez nyújtott átmeneti 

támogatás esetén – az 1 800 000 eurónak megfelelő 

forintösszeget. 

Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja 

szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű 

támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy 

igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a 

támogatás legmagasabb mértékét, de amennyiben a csekély 

összegű támogatást és az átmeneti támogatást ugyanazokhoz az 

elszámolható költségekhez veszik igénybe, a csekély összegű 

támogatás és az átmeneti támogatás az átmeneti támogatás 

maximális összegéig halmozható. 

Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-

ig hozható. 



 

 
 

A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz 

évig meg kell őrizni. 

A támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított 6 

hónapon belül továbbítja az állami támogatások európai uniós 

versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a 

támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. 

§ (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából. 

1. számú szakmai 

melléklet 

Település lista a szabad vállalkozási zónába tartozó 

településekről 

Település lista a szabad vállalkozási zónába tartozó 

településekről, valamint az 5000 fő alatti, nem szabad vállalkozási 

zónába tartozó településekről 

6. számú szakmai 

melléklet 7) 

A támogatási kérelem a Felhívás 1. számú szakmai 

mellékletében felsorolt, a szabad vállalkozási zónák 

települései, vagy a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében 

felsorolt 162 település egyikén valósul meg, amely nem a 

Közép-magyarországi régióban található. 

A támogatási kérelem a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében 

felsorolt, a szabad vállalkozási zónák települései, vagy szabad 

vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő 

alatti településen; vagy a Felhívás 2. számú szakmai 

mellékletében felsorolt 162 település egyikén valósul meg, amely 

nem a Közép-magyarországi régióban található. 

6. számú szakmai 

melléklet 32) 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, 

amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül. 

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely 

a 2019. december 31-én az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése 

alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve 

azon mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés 

időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti 

eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja 

szerinti körülmény sem áll fenn. 

 

Módosult továbbá a felhívás 1. számú mellékletének tartalma. 


