
 

Pályázati kiírás összefoglaló 
 
Kiírás kódja: GINOP-1.2.8-20 (VIDÉK) / VEKOP-1.2.6-20 (PEST MEGYE) 
Kiírás címe: A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való 

alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

 

Cél: A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak 
enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a 
mikrovállalkozások) 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 Felhívás 
kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és 
technológiai megújulásának támogatása. 
A vállalkozások kapacitásbővítése során a korábbi állapotnál nagyobb 
energiahatékonyságú, újonnan telepített rendszerek alkalmazása 
támogatott.  
 
A támogatási kérelemben a fejlesztendő tevékenység kapcsán 
szükséges azon tényleges és létező piaci igény megalapozott 
bemutatása, amelyre a támogatást igénylő a fejlesztést  
alapozza.  
 
A támogatási kérelemben a cégkivonatban 2020. január 1. előtti 
dátummal bejegyzett tevékenység jelölhető meg fejlesztendő 
tevékenységként.  
 

Rendelkezésre álló forrás:  
Vissza nem térítendő keretösszeg: 33,3 Mrd Ft (vidék), 18,816 Mrd Ft 
(Pest) 
Támogatott projektek várható száma: 1300-1600 db (vidék), 750-1000 
db (Pest) 
 

Pályázók köre: - mikro-, kis- és közép vállalkozások 
- Rendelkezik legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel 
- 2020. áprilisban az áltagos statisztikai létszáma minimum 5 fő volt. 
- egyszeres vagy kettős könyvvitelt vezető társaságok, egyéni 
vállalkozók, vagy szövetkezetek (Kft, ZRt, Bt, Ec, ev, szoc. szövetkezet, 
stb.) 
MINDEN FELTÉTELNEK MEG KELL FELELNI! 
 

Igényelhető támogatás: - minimum 5 -  maximum 153,5 millió forint Ft 
 

- minimum 5 fő létszám esetén 1,5 m Ft/fő = maximum 7,5 
millió forint 

- 10- 49 fő közötti létszám esetén 1-9-ig főig 1,5 millió, 10. főtől 
1 millió forint / fő   

- 50-249 fő között 1-9-ig főig 1,5 millió, 10. főtől 1 millió forint / 



fő, 50. főtől 500 ezer Ft /fő 
 
A projekt elszámolható összes költsége nem haladhatja meg az utolsó 
lezárt üzleti év nettó árbevétel összegét 

Támogatási intenzitás: - Vissza nem térítendő támogatás: 70%, de csak az alábbi vállalások 
teljesítése esetén (Visszamérés): 
 

1) 1. Visszamérés = megvalósítási időszak vége (záró elszámolás 
benyújtás időpontja) 
 
- legfeljebb 3-szor módosult a projekt műszaki tartalma, 

költségvetése és megvalósítási helye,  
- legfeljebb 3-szor módosult a társasági szerződés és a 

kapcsolattartó személye 
HA EZEK TELJESÜLTEK AKKOR A TÁMOGATÁS 30%-A 
VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSSÁ ALAKUL   

 
2) 2. Visszamérés = megvalósítási időszak végét követő 1. lezárt 

év vége (fenntartási jelentés benyújtás időpontja) 
 

HA EZEK TELJESÜLTEK, AKKOR A TÁMOGATÁS 
FENNMARADÓ 70%-A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ  
(AZAZ A TELJES TÁMOGATÁSI INTENZITÁST 70%) LESZ 
 

- A 2. visszamérés értékelési szempontrendszer alapján 
történik, azon 41 pont (objektív értékelés) elérése 
szükséges, ebben az esetben és az 1) pont teljesítése 
esetén a teljes támogatás vissza nem térítendővé válik! 

 

Támogatható 
tevékenységek: 

Önállóan támogatható: 
 
1) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési 
rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, 
folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák 
fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás 
megoldások beszerzését.  
Egyenként minimum 200.000 Ft értékű eszközök 
Nem elszámolható: közúti járművek és irodabútorok 
MINIMUM A PROJEKT KÖLTSÉG 20%-A! 
 
Önállóan nem támogatható: 
 
2) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének 
legfeljebb 50%-át érheti el).  MELLÉKELT VTSZ LISTA SZERINT! 
egyenként minimum 100.000 Ft értékű hardver 
 
3) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és 
kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-
how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó 
(szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a 



projekt összköltségének 20%-át érhetik el).  MELLÉKELT TESZOR LISTA 
SZERINT! 
 
4) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal 
kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan beruházás, ingatlan esetében 
kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének 
legfeljebb 50%-át érheti el).  
 
5) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített 
szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes 
szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi 
szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 
20%-át érheti el)  
- Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés  
- Márka- és arculatépítés  
- Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás  
- Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés  
 
6) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag 
regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe. (összesen legfeljebb a 
projekt összköltségének 20%-át érheti el)  
 
7) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, 
melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli 
építmények energiaigényének fedezése megújuló energia 
előállításával (legfeljebb a projekt összköltségének 50%-át érhetik el).  
 
8) Rezsi (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 1%-át érheti el) 
 
9) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 10%-
át érheti el) 
 
10) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt 
összköltségének 10%-át érheti el az ingatlan bérleti díjjal együtt)  
 
A 2)-10) tevékenységek együttesen MAXIMUM A PROJEKT KÖLTSÉG 
80%-ÁT TEHETIK KI! 
 
BENYÚJTÁST KÖVETŐEN TARTALMI MÓDOSÍTÁS NEM LEHETSÉGES!! 
 

Egyéb feltételek: Kötelező vállalás a 2020. áprilisi statisztikai létszám, mint bázis létszám 
minimum 90%-os megtartása a megvalósítási időszak teljes ideje alatt 
 
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő 
bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.  
A megvalósulási helyszínnek 2002.04.30-át megelőzően kell 
bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt 
eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. 
 
Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, 
amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:  



- iparűzési adó fizetésigazolás.  
- engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.  
- közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj 
megfizetése nem elegendő).  
 
Saját tőke értéke pozitív, eléri a jogszabályban előírt legkisebb 
mértéket (pl., kft 3 millió forint). 
 
Mezőgazdasági termelőnek minősülő vállalkozás nem pályázhat 
(legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti 
árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből 
származik) 
 
Szálláshely és/vagy fürdőfejlesztés nem támogatható! 
 
Energetikai fejlesztés esetén nem lehet lakófunkció az épületben. 
 
Meglévő napelemes rendszer bővítése nem támogatható. 
  
Partner – és kapcsolt vállalkozások összesen 1 db pályázatot 
nyújthatnak be! 
 
Nem támogatható TEÁOR tevékenységek: 
12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20  
 
18 hónap áll rendelkezésre a megvalósításra. 
 
A projekt támogatása max. 153,5 M Ft, de maximum a 2019. évi 
árbevételének összege, amelyik a kevesebb. 
 
Előleg igényelhető, maximum a vissza nem térítendő támogatás 
100%-a! 
 

Eljárásrend:  
1. Folyamatos beadás 2020.05.29-től, BEÉRKEZÉS IDEJE IS SZÁMÍT!!! 
 

2. VISSZAMÉRÉS  
A projekt zárását követő első teljes üzleti év végén történik am 2. 
visszamérés, ha ezen minimum 41 pontot elér a vállalkozás akkor a 
támogatás teljes összege vissza nem térítendő támogatássá alakul 
 
2. visszamérés pontozása: 
 
Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása  
 

- A vállalkozás igénybe vett az IFKA honlapján listázott, 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott, vállalati 
megújulást és technológiaváltást segítő szolgáltatást = 5 
pont 

 
- A vállalkozás IFKA által jóváhagyott technológiai és 



szervezeti megújulást szolgáló fejlesztési tervvel 
rendelkezik = 10 pont 

 
- A vállalkozás valósított meg fejlesztést az alábbi 

területeken: Szervezetfejlesztés / Piaci kapcsolatok, 
ügyfélmenedzsment / Értékteremtő folyamatok (termelés 
vagy szolgáltatás) / Üzleti modell és menedzsmentje  

 

• 1 területen vagy nem valósított meg: 0 pont  

• Ha legalább kettőn: 5 pont  

• Ha három területen: 8 pont  

• Ha mind a 4 területen: 10 pont  
 
2) 
A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg FTE-
ben számolva (2020 áprilisa és a visszamérés időpontja közötti 
átlagos állományi létszám aránya a bázis időponthoz képest)  
összesen max 30 pont 
 
110% felett = 30 pont 
105% <x≤ 110%  = 25 pont 
100% <x≤ 105%  = 20 pont 
95% <x≤ 100%  = 15 pont 
90% <x≤ 95% = 10 pont 
 
3)  
1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest, vagy 
értéke a visszamérés évében  
 
5% felett = 10 pont 
 
3%<x≤5% vagy a bázis évhez képest nem következett be növekedés, 
de a visszamérés évében az 1 főre eső hozzáadott érték meghaladja az 
5 millió Ft/fő összeget = 8 pont 
 
1%<x≤3% vagy a bázis évhez képest nem következett be növekedés, 
de a visszamérés évében az 1 főre eső hozzáadott érték meghaladja a 
4 millió Ft/fő összeget, de legfeljebb 5 millió Ft/fő összeget ér el  = 5 
pont 
 
0%<x≤1% vagy a bázis évhez képest nem következett be növekedés, 
de a visszamérés évében az 1 főre eső hozzáadott érték meghaladja a 
3 millió Ft/fő összeget, de legfeljebb 4 millió Ft/fő összeget ér el = 3 
pont  
 
x≤0% vagy a visszamérés évében az 1 főre eső hozzáadott érték 
legfeljebb 3 millió Ft/fő összeget ér el  = 0 pont 
 
 
4) 
Üzemi eredmény aránya a bázis értékhez képest  



105% < x    = 15 pont 
100% < x <= 105%   =  12 pont 
95% < x <= 100%   =  8 pont 
90% < x <= 95%   = 5 pont 
x <= 90% = 0 pont 

Csatolandó mellékletek: 1. Piaci árak alátámasztására: 
- Eszközbeszerzés esetén a kiválasztott szállító gyártóval 

való kapcsolatának igazolása (disztribútori szerződés, 
forgalmazói megállapodás) 

- Egyszerűsített piacfelmérés esetén képernyőképek is 
elegendőek (listaáras termékek esetén, ilyen esetben 
viszonteladótól is történhet a beszerzés) 

- Képzés esetén a képzőintézménnyel való kapcsolatfelvétel 
dokumentuma 

- bérleti díj esetén bérleti szerződés és a 2020. februári 
bérleti díj számlája és átutalásának igazolása 

2. Aláírási címpéldány 
3. NAV-nak beküldött 2020. áprilisra vonatkozó „Havi bevallás a 

kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és 
egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” 
bevallás statisztikai létszámot tartalmazó oldala 

4. NAV-nak kötelezően beküldendő bevallás utolsó lezárt évre 
vonatkozó, statisztikai létszámot tartalmazó oldala 

5. Megvalósítás helyszínéről 10 db fotó 
6. Egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók esetén az utolsó két 

lezárt üzleti év egyszerűsített beszámolója 

 

 
 
 



 

 


