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 Foglalkoztatásbővítés ösztönzése   
Tervezet 

GINOP-5.3.12-19 
 

Keretösszeg Támogatási kérelmek várható száma 

12 mrd 165 - 833 db 

 
Támogatás összege 
minimum 8 millió Ft – maximum 90 millió Ft 
 
Támogatás mértéke 

Támogatási kategória Támogatási intenzitás 

Regionális 
beruházási 
támogatás 

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

Mikro-, kisvállalkozás 70% 

Középvállalkozás 60% 

 
Mérföldkövek, fizikai befejezés 
- két mérföldkövet szükséges tervezni  
- fizikai befejezés határideje 2022. június 30. 
 
Pályázók köre 
- Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek  

o rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és  

o amelyek 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, és  

o az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző 

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és  

o a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak 

minősülnek,  

o Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-

profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 

– Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi 

fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 

575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)  

o kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)  

o szövetkezetek (12- szövetkezet)  
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Területi korlátozás 

 Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl 
régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be.  

 Nem támogatható a Közép-Magyarország (Budapest, illetve Pest megye), a Nyugat-Dunántúli,  
 valamint a Közép-Dunántúli régiók területén megvalósuló fejlesztés. 
 
Projekt műszaki-szakmai tartalmi elvárásai 

 támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához vehető igénybe 
 részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 

óránál kevesebb (4 órás foglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám 
bővítésnek 

 minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű 
szerződéssel kell foglalkoztatni a munkavállalókat 

 a Támogató Okirat hatálybalépésétől számított hat hónapon belül igazolnia kell a teljes 
létszámnövekedést  

 vállalni szükséges az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést 
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 
 
Foglalkoztatotti létszám növelése: 
A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon 
keresztül a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló 
beruházás esetén, amelyik 

 új létesítmény létrehozatalát vagy 
 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy 
 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott 

termékekkel történő bővítését, vagy 
 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását 

eredményezi. 
 
Előleg igénylése 
Az igényelhető előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 
22,5 millió Ft. 
 
Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
Regionális beruházási támogatás esetén legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át 
kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie. 
 
 

Pályázat benyújtása 
Jelenleg Társadalmi Egyeztetésen van 

 
Várhatóan 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. április 15. 12.00 óra között lehetséges. 
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