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Operatív Program 

neve: 
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 

Pályázati kiírás 

címe 
GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatásbővítés ösztönzése 

Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

GINOP-5.3.12-19 

Támogatást 

igénylők köre: 

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek: 

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés 

időszaka ebbe nem számít bele),és 

ab) 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 

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 

évben minimum 1 fő volt és 

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

 

b) Jogi forma szerint: 

ba) 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) 

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

bc) szövetkezetek (12 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek) 
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Pályázati kiírás 

célja: 

A feszes munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert jelent a vállalkozások számára. A munkaerőhiány kezelésének egyik 

lehetséges módja a tevékenységük bővítése a munkaerőtartalékkal rendelkező térségekben. A beavatkozás az ország azon négy 

régiójában érhető el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben: Észak-Alföld, 

ÉszakMagyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld. A felhívásra az a KKV nyújthat be támogatási kérelmet, amely vállalja, hogy az 

adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, 

hogy annak az előző tizenkét hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett létesítményben és a vállalkozás 

által foglalkoztatottak számának nettó növekedését is kell eredményeznie, továbbá aki vállalja a kormányhivatallal való 

együttműködést a toborzás során. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható 

tevékenységek: 

a) Foglalkoztatotti létszám növelése: 

A jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül 

a támogatási kérelemben meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik 

 

 

termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését, vagy 

tának alapvető megváltoztatását eredményezi. 

Beadás 

határideje: 
A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra között lehetséges. 

Támogatás 

mértéke és 

összege: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90 millió Ft. 

 

Támogatási kategória   Támogatási 

intenzitás 

Regionális 

beruházási 

támogatás 

 Dél-Dunántúl 

 Észak-Magyarország 

 Észak-Alföld 

 Dél-Alföld 

Mikro-, 

kisvállalkozás 

70% 

Középvállalkozás 60% 

 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd Ft. 

Jelen felhívás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 - 833 db. 
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