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A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS 
TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ 

FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA 
 
PÁLYÁZAT CÉLJA: 

− A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül 
is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, 
továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén 
megvalósuló fejlesztéseken keresztül. 

− Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k 
termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása. 

 
PÁLYÁZÓK KÖRE: 

− Mikro-, kis- és középvállalkozások: 
 amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel; 
 amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 

fő volt; 
 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók 

vagy 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. 

− Gazdálkodási formakód szerint: 
 Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113) 
 Részvénytársaság (GFO 114) 
 Közkereseti társaság (GFO 116) 
 Betéti társaság (GFO 117) 
 Szociális szövetkezet (GFO 121) 
 Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124) 
 Egyéb szövetkezet (GFO 129) 
 Európai részvénytársaság (SE) (GFO 141) 
 Európai szövetkezet (SCE) (GFO 142) 
 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226) 
 Egyéni cég (GFO 228) 
 Egyéni vállalkozás (GFO 231) 

  



 

− Nem támogatható az a vállalkozás (kivonat), 
 amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, 

teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív; 
 amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti 

év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb 
mértéke alá csökkent; 

 amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását 
megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel 
összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt; 

 amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 12.00, 05.10-09.10, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 
33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul; 

 amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül; 
 amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex 

I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra 
irányul, azaz nincs kizárva az a feldolgozással kapcsolatos beruházás, amelynek eredményeként 
a feldolgozott termék nem minősül mezőgazdasági terméknek; 

 amelynek épületenergetikai fejlesztése során lakás/lakhatási célú fejlesztés valósulna meg; 
 amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült. 
 Nem támogatható a jövedelemszerzésre irányuló napelemes rendszerek telepítése. 
 Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése. 
 Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben a napelem palafedésű 

tetőszerkezeten kerülne elhelyezésre. 
 
KERETÖSSZEG: 

− 18,816 Mrd Ft 
 
TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

− 750 – 1.000 db 
 
TÁMOGATÁS FORMÁJA: 

− Átmeneti támogatás 

− Feltételesen visszatérítendő támogatás: A jelen felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, 
és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. 

 
  



 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 
− 5 M Ft – 153,5 M Ft 

− Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos 
statisztikai állományi létszáma határozza meg: 

 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 M Ft / alkalmazott; 
 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 M Ft / alkalmazott az első 9 főre, majd 1 M Ft / 

alkalmazott a 10. főtől; 
 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 M Ft / alkalmazott az első 9 főre, majd 1 M Ft / 

alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500.000 Ft / alkalmazott az 50. főtől. 
 
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 

− Legfeljebb 70% 
 
ELŐLEG MÉRTÉKE: 

− 100% 
 
ELJÁRÁSREND: 

− egyszerűsített, folyamatos 
 Az eljárás során nincs lehetőség hiánypótlásra és tisztázó kérdés feltevésére. 

 
BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

− 2020. június 15. 9:00-tól 2020. november 12. 12:00-ig 
 
PROJEKTIDŐSZAK: 

− Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető 2020. 
március 11-től. Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási 
kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. 

− Fizikai befejezés: legfeljebb 18 hónap 

− Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: a fizikai befejezést követő 60. nap, de legkésőbb 2022. 
december 31. 

− A projekt megvalósítása során legfeljebb egy mérföldkő tervezhető. A mérföldkövet a projekt fizikai 
befejezésének időpontjára szükséges tervezni. 

 
  



 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 
− A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. 

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-Magyarországi Régió 
területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

− A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, 
telephelye vagy fióktelepe lehet. 

− A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 évvel kell 
bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell 
válnia a projekt megvalósítására. 

− A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval 
szükséges alátámasztani. 

 
TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 
Önállóan támogatható tevékenységek (min. 20%) 

− Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az 
automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási 
eszközök, szenzor- és vezérléstechnológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens 
gyártás megoldások beszerzését (egyenként min. 500.000 Ft / eszköz) 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek (max. 80%) 

− Információs technológia-fejlesztés (max. 50%) 

− 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) költségeik (max. 20%) 

− A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan 
beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (max. 50% és max. nettó 
280.000 Ft / nm) 

− Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, 
valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok (max. 
20%) 

 Tanácsadás kizárólag a https://mmp.ifka.hu weboldalon közzétett listán szereplő, az IFKA 
Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által nyílt, átlátható és megkülönböztetés-mentes 
módon kiválasztott, műszaki, termék- és szolgáltatásfejlesztés és/vagy szervezet-, folyamat- és 
menedzsmentfejlesztés szakterületen minősített szolgáltatóktól vehető igénybe. 

 Maximum 2 tanácsadási fejlesztési kategória vehető igénybe. 
 Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen 

felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét. 

− Projekt-előkészítés: ingatlan beruházással kapcsolatos építési beruházási szakértői szolgáltatás 
igénybevétele (a megadott fajlagos költségek összege, de maximum 7%) 

  

https://mmp.ifka.hu/


 

− Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 
elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető 
igénybe (max. 20%) 

 Képzés kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe, a 
következő témakörökben: alapvető informatika (digitális kompetencia), idegen nyelv, pénzügy, 
vállalkozási alapismeretek, egészségügyi technika, élelmiszeripar, építőipar, gazdálkodás és 
menedzsment, gépészet, informatika és távközlés, környezetvédelem és vízügy, közgazdaság, 
üzemmenedzselés és üzemszervezés. 

 Egy adott szolgáltató legutolsó lezárt üzleti év szerinti árbevételének meg kell haladnia a jelen 
Felhívás keretében nyújtott szolgáltatások összegének értékét. 

 Kizárólag a mindenkor hatályos felnőttképzési jogszabályoknak megfelelő képzés támogatható. 
 A képzések elszámolható költsége képzésben résztvevőnként nem haladhatja meg a nettó 

580.000 Ft/fő költséget, valamint projektszinten a nettó 4.000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat. 
 Az adott képzésre vonatkozó engedélynek a képzést lefolytató intézménynél legkésőbb a 

képzés megkezdésének időpontjában rendelkezésre kell állnia. Az engedély a megvalósítás és a 
fenntartás időszakában bármikor bekérhető, illetve helyszíni ellenőrzés során ellenőrzésre 
kerülhet. 

 A felhívás keretében támogatott valamennyi képzés minimum időtartama 20 óra. 
 Egy résztvevő kizárólag egy képzésben vehet részt. 
 A képzésben résztvevők maximális létszáma legfeljebb a támogatást igénylő 2020. április havi 

statisztikai létszáma lehet. 

− Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési 
folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 
(a megadott fajlagos költségek összege, de maximum 50%) 

− Általános (rezsi) költségek (max. 1%) 

− Ingatlanbérlés (max. 10% a forgóeszközökkel együtt) 
− Forgóeszköz-vásárlás (max. 10% az ingatlanbérléssel együtt) 

 
KÖTELEZŐ VÁLLALÁS: 

− 90%-os foglalkoztatás-megtartás: A támogatást igénylő vállalja, hogy a 2020. április havi átlagos 
statisztikai állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a 
megvalósítási időszak során. 

 
FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG: 

− A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő 1. teljes lezárt üzleti év végéig tart. 

− A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező 
fenntartani. 

 

https://vali.ifka.hu/
https://vali.ifka.hu/

