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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

VEKOP-1.2.6-20 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

18,816 milliárd Ft 750-1000 db 

 

Támogatás összege: 

− minimum 5.000.000 Ft – maximum 153.500.000 Ft 

 

Támogatás mértéke, formája: 

Maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a. Visszatérítendő támogatás, mely adott 

feltételek mentén vissza nem térítendővé alakul.  

 

Feltételesen vissza nem térítendő támogatás kondíciói: 

- kamatmentes 

- futamidő: a Záró Projekt Fenntartási Jelentés jóváhagyását követő 180. napig kell visszafizetni 

 

Az igényelt támogatás maximális összegét a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám 

határozza meg az alábbiak szerint: 

2020. április havi átlagos 

statisztikai létszám 

igényelhető feltételesen vissza nem térítendő támogatás 

összege 

5 – 9 fő közötti vállalkozás  1,5 millió Ft/ 

alkalmazott 

az első 9 

főre, 

 

10 – 49 fő közötti vállalkozás majd 1 millió Ft/ 

alkalmazott a 10. 

főtől a 49. főig, 

 

50 – 249 fő közötti vállalkozás 
majd 500 ezer Ft/ 

alkalmazott az 50. főtől 

 

Pályázók köre: 

− mikro-, kis- és középvállalkozások 

- amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló), teljes üzleti évvel;  

- amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan 

minimum 5 fő volt a NAV-nak megküldendő havi bevallás statisztikai létszámot 

tartalmazó oldala alapján; 

 

Fejlesztendő tevékenység: 

- A cégkivonatba 2020.április 30. előtti dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg 

- Nem támogatott a TEÁOR ’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20  

- Nem támogatott szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés 
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Támogatható tevékenységek és elszámolható költségek köre: 

• Önállóan támogatható tevékenységek 

- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása – 

projektösszköltség min. 20%-át el kell érniük  

 

• Önállóan nem támogatható tevékenységek 

- Információs technológia-fejlesztés – projektösszköltség max. 50%-a – TESZOR lista 

alapján 

- Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések – projektösszköltség max. 20%-a 

- Infrastrukturális és ingatlan beruházás (kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés) – 

projektösszköltség max. 50%-a 

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele – projektösszköltség max. 20%-a 

- Képzés – a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű 

munkavégzését elősegítő képzés – projektösszköltség max. 20%-a 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása – projektösszköltség 

max. 50%-a 

- Ingatlan bérlés és Forgóeszköz vásárlás – együttesen max. projektösszköltség 10%-a 

 

Fenntartási időszak eredményességi mérése: 

Fenntartási időszak 1 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a 

támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok 

elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. 

 

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap 

 

Kötelező vállalás: 

- 90%-os foglalkoztatás megtartása – a 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám 

legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során 

 

Előleg igénylése: A támogatás 100 %-a, maximum 153,5 millió Ft. 

 

Önerő: A kapott támogatáson felüli saját forrással kell rendelkezni. 

 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi 

régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A 

megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. 

 

 

Pályázat benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00 óráig lehetséges. 
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