
Magyar Multi Program - A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős 

növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások 

támogatása 

GINOP Plusz-1.1.2-21 

Támogatást igénylők köre 

KKV-k, amelyek: 

 rendelkeznek legalább 3 lezárt, teljes (365 napos) üzleti évvel 
 éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 5 fő volt, 
 nettó értékesítési árbevétel nagysága a megelőző üzleti évben legalább 100 millió Ft volt 
 Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni cégek 
 amelyek nem tartoznak a KATA hatály alá 
 amelyek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által a támogatási kérelem benyújtása előtt 

kiállított előmínősítési tanúsítvánnyal rendelkeznek 
 nagy növekedőnek VAGY növekedésre képes, ígéretes vállalkozásnak VAGY export bajnoknak 

VAGY beszállítónak minősül (Felhívásban meghatározott kritériumok alapján) 

Támogatható tevékenységek: 

 technológiafejlesztés (pl. gép és eszközbeszerzés, jármű vásárlásra nem fordítható!) – 
kötelező elem 

 infrastrukturális és ingatlan beruházás (ingatlan vásárlásra nem fordítható! max 70 %) 
 képzési szolgáltatások igénybevétele  
 tanácsadási szolgáltatások igénybevétele (max. 10%) 
 gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése (max. 10%) 
 megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. 40%) 
 Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketing tevékenység és külföldi kiállításon vagy 

vásáron való részvétel (legfeljebb 50 millió Ft értékben, max. 10%)  
 Kísérleti-fejlesztés (legfeljebb 300 millió Ft értékben, max. 40%) 
 Iparjogvédelmi oltalomszerzés  
 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok 

bevezetése és tanúsítványok megszerzése 
 Projekt-előkészítés  
 Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) 

(max. 30%) 

A technológiafejlesztés kötelező, mellette legalább 1 másik tevékenységet szükséges választani. 

Igényelhető támogatás: 

100 000 000 Ft – 2 500 000 000 Ft  

A támogatás mértéke: 

Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl: 45% 



Dél-Dunántúl: 50% 

Feltételesen vissza nem térítendő támogatás: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre 

meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem 

térítendő támogatássá (VNT) 

Tervezett benyújtási határidő: 

2021. október 11. - 2022. szeptember 1. 

 


