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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 
GINOP 1.2.8-20 
 
Pályázat célja 
 
A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél 
nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz 
illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai 
gazdaság fejlesztése érdekében jelen pályázat kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése 
és technológiai megújulásának támogatása. 
 

A projektek megvalósítására legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. 
 
Pályázók köre 
 
Mikro-, kis- és középvállalkozások 
• amelyek rendelkeznek legalább egy (2019. évre vonatkozó) lezárt, teljes üzleti évvel 
• amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 

fő volt, 
• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók 

vagy 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.  

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. 
 
Kizáró okok 
Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: 
• akinek, vagy amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott 

legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív  
• akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt 
legkisebb mértéke alá csökkent 

• akinek, elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző 
jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes 
üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, vagy egyéni vállalkozó esetében az 
adóalapba beszámított bevételét 

• amellyel szemben végrehajtási eljárás van folyamatban 
• amelynek fejlesztési igénye dohánytermék gyártásra, szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre, 

kapcsolatos beruházásokra irányul, illetve azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná 
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Támogatható tevékenységek köre 
 
Önállóan támogatható: 
 
• Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása beleértve 

az automatizált termelési rendszerek, gyártási technológiák, folyamatautomatizálási eszközök, 
szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazása, intelligens 
gyártás megoldások beszerzését. 

Önállóan nem támogatható: 

• Információs technológia-fejlesztés 
• Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához 

kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és 
kapcsolódó költségek 

• Infrastrukturális és ingatlan beruházás 
o ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés 

• Tanácsadási tevékenység: 
o Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés 
o Márka- és arculatépítés 
o Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás 
o Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés 

• Projekt előkészítés:  
o Ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele 

• Képzés:  
o a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 

elősegítő képzés 
• Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
• Általános (rezsi) költségek 
• Ingatlan bérleti díj 
• Forgóeszköz vásárlás 

 
Elszámolható költségekre vonatkozó feltételek 
 

• Kkv-k részére képzéshez nyújtott támogatás a https://vali.ifka.hu weboldalon regisztrált 
szolgáltatóktól vehető igénybe,  

• A projekt keretében tanácsadás kizárólag a mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az 
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által minősített szolgáltatóktól vehető igénybe. 

Kötelező vállalások 
Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 
90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszakban. 
 
 
Támogatás mértéke 
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Átmeneti támogatás esetén: A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. 
 
Támogatás összege 
Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft. 
 
Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos 
statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:  
• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott; 
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió 

Ft/alkalmazott a 10. főtől; 
• 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió 

Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől. 
 
Támogatás intenzitás 
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. 
 
Fenntartási kötelezettség 
Jelen pályázat keretében a fenntartási időszak 1 év. 
 
Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 
Előleg 
Jelen pályázati kiírás keretében a kötelező előleg mértéke 100%, maximum 153,5 millió Ft. 
 
 
 
 
 
 
 

Pályázatok benyújtása 2020 június 10. 9:00-tól 2020 november 13. 12:00-ig lehetséges. 
 


