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KKV kapacitásbővítő támogatás  

GINOP-5.3.17-21 
 

A pályázat célja 

A COVID-19 járvány által okozott negatív munkaerőpiaci hatások felerősítették a foglalkoztatás 

általános bővítését ösztönző intézkedések szerepét, ezért ezen intézkedések kiterjesztése a jelenlegi 

munkaerőpiaci helyzetben kiemelten indokolt. A program célja a munkaerőintenzív gazdaságélénkítés 

támogatása a vállalkozások tevékenységének bővítésével, az egészségügyi járvány okozta első sokk 

után alkalmazkodni tudó vállalkozások támogatása, humán és termelési/szolgáltatási kapacitásaik 

visszaépítésében.  

Pályázók köre 

Mikro-, kis- és középvállalkozások,  

• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását 

megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok fióktelepei, 

• amelyek vállalják, hogy legalább 3, de maximum 25 fő (15-64 év közötti) munkavállalóval 

bővítik a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. június hónap átlagos statisztikai állományi 

létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak száma nő. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

 

A vállalkozás a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyen, telephelyen vagy fióktelepen 

megvalósuló foglalkoztatásbővítésre nyújthat be támogatási igényt, amelynek a támogatási kérelem 

benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie. 

 

Kizáró okok 

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely: 

• lízing tevékenységet végez, 

• jogerős végzéssel elrendelt felszámolási-, csőd-, végelszámolási, kényszertörlési, a 

megszüntetésére irányuló egyéb, vagy egyéb a támogatást igénylő fizetésképtelenségével 

összefüggésben indult eljárás alatt áll, 

• köztartozással rendelkezik, 

• elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához használná fel a támogatást, 

• a felhívás megjelenését követően csökkentette létszámát. 

• legutolsó két lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója, valamint az utolsó lezárt, teljes üzleti évi 

beszámoló közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló 



 

 

 

1135 Budapest, Petneházy u. 55. | + 36 1 413 7995 | office@rollingconsulting.hu 

www.rollingconsulting.hu 

dokumentuma (pl. jegyzőkönyv, határozat) a http://ebeszamolo.im.gov.hu honlapon nem 

elérhető. 

 

Támogatható tevékenységek  

• Célcsoport (foglalkoztatásbővítéssel érintett munkavállalók) személyi jellegű ráfordítása: 

- munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok, 

- a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 

(figyelembe véve a törvényben meghatározott igénybe vett adókedvezményeket). 

 

• Célcsoport foglalkoztatásához a munkahely létrehozásához kapcsolódó eszközbeszerzés, 

immateriális javak beszerzése, valamint a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság (a támogatott 

bérköltség maximum 40%-a egyszerűsített költségelszámolás, átalány keretében). 

 

Elszámolható költségek 

• Bérköltség (bruttó 309.000 Ft/fő/hó és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulás adó), 

• Eszközbeszerzés (új eszközök beszerzése beleértve a szállítást, üzembe helyezést, betanítást- 

közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva), 

• Immateriális javak beszerzése (harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb 

immateriális javak, pl. licenc, oltalom, valamint ezen immateriális javakhoz, szellemi 

termékekhez kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke), 

• Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság. 

 

Támogatás mértéke, összege 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: 

• Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke új munkavállalónként 4.000.000 Ft. 

• Támogatás minimum 3 fő, maximum 25 fő foglalkoztatásához igényelhető. A maximum 25 fő 

foglalkoztatása az átmeneti támogatási jogcímen nyújtott támogatás esetében igényelhető. 

Csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatás maximum 17 fő foglalkoztatásához 

igényelhető. 

 

Fenntartási kötelezettség 

A támogatott foglalkoztatás ideje maximum 8 hónap, a nem támogatott továbbfoglalkoztatási 

kötelezettség ideje a támogatott foglalkoztatási idővel megegyező idő. 

 

 

Kötelezettségek 

• A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a nem támogatott továbbfoglalkoztatási 

időszakban a munkavállaló munkaideje nem csökken, valamint a bruttó bére nem csökken a 

pályázatban meghatározott alá. 
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• A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon igazolnia 

kell az elvárt 3 fős létszámnövekedést. 

• A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy regisztrál a köztartozásmentes adózói 

adatbázisba. 

Önerő 

A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 

 

Előleg 

A bérköltség legfeljebb 100%-a. A támogatás megítélését követően a támogatói okiratban jóváhagyott 

bérköltség 60%-a kerül kifizetésre, majd a fennmaradó összeg a támogatói okirat kiadását követő 90 

napon belüli teljes létszámnövekedés (3 fő) igazolását követően, az igazolt létszámra eső bérköltség 

erejéig. 

 

 

A támogatási kérelmek benyújtásának ideje: 2021. szeptember 27. – től a keret kimerüléséig, de 

legkésőbb 2021. december 31-ig  
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