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A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 

kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása  

 (GINOP-1.2.8-20.) 

 
 
TÁMOGATÁS CÉLJA: 

A hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél 

nagyobb arányú megtartása, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz 

illeszkedően eltérő támogatás révén megvalósuló fejlesztések. Ezen felül a KKV-k 

termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása. 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 

Ft. Adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatás. 

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 MÉRTÉKE: 

Az összes elszámolható költség 70%-a.  

 

TÁMOGATÁS ELŐLEGE: 

Mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-

a, de legfeljebb 153,5 millió Ft. 
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ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:  

 Új eszközök beszerzésének költsége minimum az elszámolható összköltség 20%-ig,  

 Információs technológia-fejlesztés maximum az elszámolható összköltség 50%-ig 

 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) költségek maximum az elszámolható 
összköltség 20%-ig 

 A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (kizárólag bővítés, 
átalakítás, korszerűsítés) költségek maximum az elszámolható összköltség 50%-ig 

 Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele, maximum az elszámolható összköltség 20%-ig 

 Képzés, maximum az elszámolható összköltség 20%-ig 

 Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-
termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló 
energia előállításával, maximum az elszámolható összköltség 50%-ig 

 Általános (rezsi) költségek, maximum az elszámolható költségek 1%-ig 

 Ingatlan bérleti díj és forgóeszközök, maximum az elszámolható összköltségek 10%-ig 

 

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁS: 

Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 

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

 

 TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 

2020. május 29. – 2020. november 2. 
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