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Foglalkoztatásbővítés ösztönzése  

GINOP-5.3.12-19 

 

A pályázat célja 
A pályázat elsődleges célja a foglalkoztatottak számának bővítése a munkaerőtartalékkal 

rendelkező térségekben, csökkentve ezáltal a munkaerőhiányt. A beavatkozás az ország azon négy 
régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-
Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld.  

A Támogatást igénylők köre 
- Mikro-, kis- és középvállalkozások Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld 

régiókban. 
- Rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel. 
- Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, 

szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és 
Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
gazdasági társaságok fióktelepei. 

- Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben min. 1 fő volt. 

Kizáró okok 
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 

- amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; vagy a törzstőke legkisebb mértéke 
alá csökkent. 

- amely a jelen pályázatra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének elszámolható 
összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó 
lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét. 

- amely támogatást igénylő partner vagy kapcsolt vállalkozása jelen pályázat keretében az 
adott naptári évben már részesült támogatásban. 

- amelynek a legutolsó két lezárt teljes üzleti éves beszámolója, valamint az utolsó lezárt, teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évi beszámolója a http://e.beszamolo.im.gov.hu/ honlapon NEM 
elérhető. 

A létszámnöveléssel összefüggő elvárások  

- Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, 
Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyén 
min. 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos 
statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által 
foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.  

- Támogatás min. 3 fő, max. 15 fő foglalkoztatásához igényelhető. 

- A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben 
foglakoztatott munkavállalóval. 

- min 3 éves időszakra szóló határozott vagy határozatlan idejű szerződés a projekt keretében 
foglalkoztatott munkavállalókkal 
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Egyéb elvárások 

- A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést 
a toborzás során az alábbiak szerint: 

• munkaerőigényét bejelenti 
• a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített álláskeresőket 

állásinterjúra behívja, az állásinterjú eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.  
- Kötelező nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása 

Támogatható tevékenységek köre 
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek köre: 

1) Foglalkoztatotti létszám növelése  

Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek 

I. Foglalkoztatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű 
költségei:  

- A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell 
érnie a szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, 
szakképzett munkavállaló esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő 
esetében a garantált bérminimum arányos részét. 

- A meghatározott maximálisan támogatható bér a garantál bérminimum 
másfélszerese. A pályázó magasabb fizetést is vállalhat, ebben az esetben a 
munkáltatónál felmerülő maximális támogatás feletti rész nem támogatott, azt saját 
forrásból kell biztosítania.  

- Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan 
rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.  

- Munkáltatónál felmerülő bérköltség 

- Munkáltatót terhelő adók és járulékok 
 
Az igénybe vehető támogatás 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 8.000.000 Ft, max. 90.000.000 Ft.  

A támogatás maximális mértéke  

Támogatási Kategória Támogatási 
intenzitás 

Regionális beruházási 
támogatás 

• Dél-Dunántúl 
• Észak-Magyarország 
• Észak-Alföld 
• Dél-Alföld 

Mikro-, kisvállalkozás 70% 

Középvállalkozás 60% 
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Fenntartási kötelezettség 
A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében megnövekedett statisztikai létszámot a 
fenntartási időszak végéig, 3 évig megtartja. 
A támogatott 24 hónapon túl, a továbbfoglalkoztatási időszak min. 12 hónap bérköltséget saját forrásból 
finanszírozza. 

A projekt fizikai befejezésének végső határideje: 2022. június 30. 

Előleg 
A megítélt támogatás összegének legfeljebb a 25%-a, max. 22,5 millió Ft. 

Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 
 
A pályázatok benyújtására 2020, január 27. 12:00 óra és 2020. április 15. 12:00 óra között 

van lehetőség. 


