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Operatív Program 

neve: 
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

Pályázati kiírás 

címe 

 

 KKV kapacitásbővítő támogatás 
Pályázati 

konstrukció 

kódja: 

 

 GINOP-5.3.17-21 

Támogatást 

igénylők köre: 

 

Támogatásban azon KKV-k részesülhetnek, amelyek  

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

időszaka ebbe nem számít bele),  

b. rendelkeznek legalább egy lezárt és a https://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalon elérhető beszámolóval,  

c. jogi forma szerint az alábbi kategóriákba tartoznak:  

i. 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 – 1 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit 

közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)  

ii. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)  

iii. szövetkezetek (121 Szövetkezet és 151 Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezetek)  

d. 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,  

e. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti 
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évben minimum 1 fő volt,  

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

 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség  

 

Pályázati kiírás 

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.  

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár), az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban OFA 

Nkft.), valamint a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kincsinfo Nkft.) együttműködésével 

valósul meg e támogatás biztosítása a KKV-k felé. A támogatás esetén az annak feltételeit rögzítő támogatói okiratot a Kincstár 

adja ki, valamint a Kincstár biztosítja a támogatás folyósítását, és amennyiben visszatérítésre kerül sor, az a Kincstár felé 

történik. 

Támogatható 

tevékenységek 

felsorolása: 

1) Bértámogatás: A KKV kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalójának munkabére és jogszabályban 

meghatározott bérpótlékai, valamint a kapcsolódó szociális hozzájárulás mértéke 

 

2) A támogatást igénylő vállalkozás a 2. pontban leírtaknak megfelelően 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.  

 

Beadás 

határideje: 

Támogatási kérelmet benyújtani, az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a benyújtás felfüggesztéséig vagy a keret 

kimerüléséig, de legkésőbb 2021. december 31-ig lehet. 
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Támogatás 

mértéke és 

összege: 

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

A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%-a. 

Rendelkezésre 

álló forrás: 

A GINOP-5.3.17-21 kódszámú KKV kapacitásbővítő támogatás című felhívás keretében rendelkezésre álló forrás 13 739 381 

973 Ft vissza nem térítendő támogatás. 

  

 


