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A Felhívás célja a kis-és középvállalkozások munkahelyteremtésének elősegítése. A foglalkoztatás 
bővítését ösztönző intézkedések területileg célzott formában valósulnak meg. A beavatkozás az ország 
azon négy régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: 
Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. 
 
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 Mrd Ft az alábbi megosztás szerint: 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma:165– 833 db. 
 
Támogatást igénylők köre  
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek: 

- rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 

(365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem 

számít bele), és 

- amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági 

Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy 

kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és 

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

legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és 

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

minősülnek 

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  

- 228 – egyéni cég, kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek 

- 12 -  szövetkezetek ( 12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek) 

 
A projekt szakmai megvalósítására vonatkozó elvárások 

- Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70%-a 

kisvállalkozás esetén, 60%-a középvállalkozás esetén. 

- Az a KKV nyújthat be pályázatot, amely vállalja, hogy az: Észak-Alföld, Észak-Magyarország, 

Dél-Dunántúl, Dél-Alföld régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott 

telephelyén legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző 



 

tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a 

vállalkozás által foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.  

- Becsült bérköltségként legfeljebb a garantált bérminimum másfélszeres összegéhez tartozó 

teljes bérköltség vehető figyelembe. 

- Minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkoztatásához igényelhető támogatás. 

- A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő vállalkozással minimum 

3 éves időszakra szóló határozott idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel 

kell rendelkeznie.  

- A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben 

foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2 fő számít 1 fő foglalkoztatotti létszám 

bővítésnek) munkavállalóval. Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a 

foglalkoztatás időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.  

- A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, költségvetésére vonatkozó 

módosítás maximum 1 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban.  

- A Kedvezményezettnek az 1. számú mérföldkő teljesítésével egyidejűleg igazolnia kell a 

teljes létszámnövekedést. A foglalkoztatotti létszám növekedést jelen Felhívás 8. pontjában 

meghatározott 2. sz. szakmai melléklete szerinti nyilatkozat (Nyilatkozat statisztikai 

létszámról) és a munkáltató vagy a kifizető által foglalkoztatott biztosítottak adatairól szóló 

bejelentő és változásbejelentő másolatának benyújtásával szükséges igazolni. Amennyiben 

a Támogatást Igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek, a Támogató a támogatási 

8 összeg arányos csökkentését, vagy amennyiben Támogatást igénylő a minimálisan elvárt 

3 fős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatástól való elállást kezdeményezheti. 

A projekt területi korlátozása 
Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl régiók 
területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be. 
 
A támogatás mértéke, összege 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 8 000 000 Ft maximum 
90 000 000 Ft  
 

Elszámolható költségek köre 
1) Foglalkozatás bővítéssel érintett munkavállalók foglalkoztatásának személyi jellegű költségei:  
 

 A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a 

szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló 

esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos 

részét.  

 A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben az 

esetben a munkáltatónál felmerülő maximális – garantált bérminimum 1,5-szerese támogatás 

feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania.  

 Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség 

maximum 70%-a kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén. Támogatás 

szempontjából legfeljebb a garantált bérminimum másfélszerese vehető figyelembe. 



 

 Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan 

rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.  

2) Munkavállaló személyi jellegű ráfordításai:  
 

 munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok 

 a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a szociális 

hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett adókedvezményre.  

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) 
benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2022. 
december 31. 
 
Mérföldkövek 
A projekt megvalósítása során legalább 2 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a 
projekt fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 
 

 
 
Előleg igénylése 
Igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb 

a) 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság 

kedvezményezett esetén legfeljebb 22,5 millió forint,  

Önerő 
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel 
csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. 
 
Fenntartási kötelezettség 
Jelen felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a beruházó a 
beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a munkahely 
első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja. 
 
A támogatási kérelem benyújtásának határideje 
2020. január 27. és 2020. június 01. között lehetséges 
 
 
 



 

A projektek előzetes értékelésében a ProjectMine Kft. Tanácsadói készséggel segítenek. 
 
Forrás: www.palyazat.gov.hu  
 
További információk: 
Telefon: (+36/1) 797-1736 
E-mail: info@projectmine.hu  
Web: www.projectmine.hu  

http://www.palyazat.gov.hu/
mailto:info@projectmine.hu
http://www.projectmine.hu/

