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KKV kapacitásbővítő támogatási konstrukcióról 

GINOP-5.3.17-21 

 
TÁMOGATÁS CÉLJA:  

Magyarország Kormánya a járvány okozta első sokk utáni alkalmazkodáshoz segítséget kíván nyújtani 
a mikro-, kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtést célzó támogatás által. A cél elérése 
érdekében a Kormány Magyarország kevésbé fejlett régióiban működő KKV-k számára nyújt vissza 
nem térítendő támogatást a munkavállalói létszám növelése érdekében, a kapacitásbővítés 
költségeinek támogatásával.   

 
TÁMOGATÁSI KONSTRUKCIÓ TARTALMA:    

Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy a kevésbé fejlett régióban bejegyzett 
székhelyén vagy kevésbé fejlett régióban bejegyzett telephelyén vagy fióktelepén legalább 3 fő, 
maximum 25 fő 15-64 év közötti munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy 2021. 
június hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest a vállalkozás által foglalkoztatottak 
száma nő.  

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

 

ELSZÁMOLHATÓSÁG KEZDETE ÉS VÉGE: 

A költségek elszámolhatóságának kezdete a projekt megkezdésének napja, vagyis az új munkavállaló 
foglalkoztatásának megkezdésének napja:  

- legkorábban a támogatási kérelem benyújtását követő nap,  

- legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon, de legkésőbb 2022. március 1-ig.  

 

EGYÉB INFORMÁCIÓK:  

• A felhívás keretében rendelkezésre álló forrás 13 739 381 973 Ft vissza nem térítendő támogatás. 

• A támogatás csak olyan KKV-nak ítélhető meg, mely a szakmai szempontrendszer értékelésekor 
legalább 60 pontot elér a maximálisan elérhető 100 pontból. 
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TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE:  

A támogatási kérelmek benyújtása az alábbi időpontban lehetséges: 

az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret 
kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig lehet. 

 

A TÁMOGATOTT VÁLLALKOZÁSOKNAK AZ ALÁBBI KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOKAT KELL 
TELJESÍTENIE: 

- Működő székhelyén, telephelyén, fióktelepén legalább 3 fő (15-64 év közötti) 
munkavállalóval bővíti a foglalkoztatottak számát; 

- Munkavállalóit határozatlan idejű munkaszerződéssel vagy a támogatott foglalkoztatási és a 
(nem támogatott) tovább foglalkoztatás időtartamára (legalább 8+8 hónap) szóló határozott 
idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja; 

- A foglalkoztatotti létszám bővítése teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalóval teljesíthető (minimum 4 óra);(Ebben az esetben 2 fő 4 órában foglalkoztatott 
számít 1 főnek) 

- A támogatott vállalkozásnak legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon belül, de 
legkésőbb 2022. március 1-ig igazolnia kell a teljes létszámnövekedést; 

- A foglalkoztatásbővítés a vállalkozás kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, új 
telephelyén vagy fióktelepén kell, hogy megvalósuljon; 

- A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell a cégnyilvántartásba 
bejegyzésre kerülnie. 

- A támogatott vállalkozásnak vállalnia kell, hogy az üres álláshelyeit az OFA NKft. KarrierM 
állásportálon rögzíti, és együttműködik az OFA NKft.-vel az állásportál igénybevétele során. 
Az álláshelyek KarrierM állásportálon való rögzítése minden vállalt álláshely esetén kötelező. 
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A VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA NYÚJTOTT ÁTALÁNY TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS 
SZABÁLYOK 

A támogatást igénylő vállalkozás az új munkavállalók bérköltségének minimum 30%-a, maximum 
40%-a mértékéig terjedő átalányban részesül az alábbi költségek fedezetére:  

- Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási 
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint   

- 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, amennyiben a tranzakcióra a 
piaci feltételeknek megfelelően került sor.   

  

A támogatott vállalkozás az átalány támogatást a fenti tevékenységekhez kapcsolódó költségek 
fedezése céljából kapja. A támogatott vállalkozások részéről nem szükséges a fenti költségekről 
elszámolási bizonylat benyújtása a támogatás folyósításához az átalány jelleg miatt. 


