
 

Kiknek szól? 

Mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak: 

o amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel, 

o amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, 

o 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. 

A támogatást igénylőnek a kritériumok mindegyikének meg kell felelnie és konzorciumi formában nincs lehetőség a 

benyújtásra. 

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. 
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Milyen tevékenységre? 

Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált 

termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és 

vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. 

Hol? 

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy 

fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg 

fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak 

kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. 

 
A forrás 

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft. A támogatás 

visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. 

Kötelezettségvállalás 

90%-os foglalkoztatás megtartás → A támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi 

létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során. 

A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 1 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett 

vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat, továbbá a projektjére vonatkozóan tett 

kötelező vállalásait a fenntartási időszak végéig fenntartja. 

A Felhívás elérhetősége: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-

zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1  
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