
 

 

Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő  

beruházásainak támogatására 

NFA-2019-KKV 

 

1. A pályázat célja: a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának 

javítása érdekében az – új munkahelyek létrehozását eredményező – munkahelyteremtő 

beruházások támogatása. 

Rendelkezésre álló forrás: 5 000 000 000 Ft 

 

2. A pályázók köre: 

Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és 

Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok 

szerint: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti 

gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata, 

 a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi 

képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep, 

 a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet, 

 az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a 

továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó 

3. A támogatás mértéke: 

Új munkahelyenként 1,7 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet 

pályázni: 

a) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért 

felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő, kiközvetített, az Flt. 58. § (5) bekezdés 

d) pontja szerinti álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 

700 ezer Ft, vagy 



 

 

b) amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért 

felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső 

foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag 

közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió 

Ft, vagy 

c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött 

gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 1,5 

millió Ft, 

d) amennyiben a beruházás a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. 

(XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjbr.), valamint a kedvezményezett települések 

besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Ktbr.) alapján kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen 

valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, 

(a d) pont szerinti kiegészítő támogatás halmozható az a), b) és c) pontban foglalt 

kiegészítő támogatásokkal is, míg az a), b) és c) pontban foglalt kiegészítő támogatások 

vagylagosan igényelhetők). 

4. Saját forrás: 

A beruházás nettó – ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében 

bruttó – bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja, amelybe az 

államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. 

5. Biztosítékok köre: 

Az odaítélt támogatás összegének: 

 120 %-át jelentő, hitelintézet vagy – megfelelő referenciával rendelkező – pénzügyi 

vállalkozás által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia, vagy 

 150 %-át kitevő forgalmi értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak 

permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Összesen 

legfeljebb három ingatlan ajánlható fel zálogtárgyként. 

 



 

 

6. Támogatható tevékenységek: 

 új eszközök, gépek beszerzése,  

 immateriális javak költségei,  

 ingatlan vásárlása,  

 bérleti díjak, lízing költségek (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó) 

 új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek 

7. A projekttel kapcsolatos előírások: 

 a beruházást legkorábban a támogatási igény benyújtását követő napon kezdi meg, 

 beruházásban érintett telephelye cégkivonatba bejegyzett, 

 legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül, 

 a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31., a támogatás kifizetésére 

vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje 2020. október 8. 

 legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új 

munkahelyet 

 a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést 

megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen 

 legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal 

8. Fenntartási kötelezettség: 

A pályázó vállalja, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti 

foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) 

számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. 

9. A pályázat benyújtása: 

Benyújtás határideje: 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig 

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni a Felhívás 

5.3 pontjában írt ciklusok egyikében az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás 

(e-Papír szolgáltatás) segítségével.  ÜGYFÉLKAPUN keresztül 

 

 


