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GINOP-1.2.8-20 – A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 
kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

Alapvető cél 

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak 
enyhítése a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél 
nagyobb arányú megtartása. A hazai gazdaság fejlesztése érdekében 
jelen a Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének 
növelése és technológiai megújulásának támogatása. 

Pályázók köre 

Mikro-, kis-, és középvállalkozások: 
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel, 
b) amelyek foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra 

vonatkozóan minimum 5 fő volt, 

Rendelkezésre álló 
forrás 

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 33,3 mrd Ft.  
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1300-1600 db. 

A támogatás mértéke 

A támogatás összege: min. 5 – max. 153,5 millió Ft. 
A támogatás mértéke: max. 70%. 
 
A támogatás maximális összegét a vállalkozás 2020. április havi 
foglalkoztatotti létszáma határozza meg, az alábbiak szerint: 
• 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott; 
• 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 

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

9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer 
Ft/alkalmazott az 50. főtől. 

 
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és 
adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló 
támogatásnak minősül. 

Támogatható 
tevékenységek 

Önállóan támogatható tevékenységek (minimum 20%) 
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és 

kapacitások kialakítása: automatizált termelési rendszerek, gyártási 
technológiák, folyamatautomatizálási eszközök. Min. 200 000,- 
Ft/db. 
 

Önállóan nem támogatható tevékenységek (maximum 80%) 
b) Információs technológia-fejlesztés (max. 50%). 
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, 

gyártási know-how beszerzése (max. 20%). 
d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal 

kapcsolatos ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, 
korszerűsítés (max. 50%). 

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: (max. 20 %). 
• Gyártásoptimalizáláshoz, automatizáláshoz kapcsolódó 

tanácsadás 
• Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz 

kapcsolódó tanácsadás 
• Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-

menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás 
• Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági 

tanácsadás 
• Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztés 
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tervezés 
• Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és 

szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás 
• Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb 

irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó 
tanácsadás 

• Marketing tanácsadás és márkaépítés, Arculati és grafikai 
tervezés, Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez 
kapcsolódó tanácsadás  

• Stratégiai és üzleti tervezés, Vállalati pénzügyi tanácsadás 
• Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása 

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók 
magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés. (max. 20%) 

g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása 
(termelési-, és épületenergetika, max. 50%). 

h) Általános (rezsi) költségek (max. 1%) 
i) Ingatlan bérlés (max. 10% a forgóeszközökkel együtt), 
j) Forgóeszköz vásárlás (max. 10% az ingatlan bérleti díjjal együtt) 

Kötelezettségvállalás 
Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi foglalkoztatotti 
létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót 
foglakoztat a megvalósítási időszakban. 

Projektidőszak Maximum 18 hónap. 

Beadási határidő 2020. május 29. – 2020. november 13. 
A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 
2020.05.21. 
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