A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való
alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása
A felhívás kódszáma: GINOP-1.2.8-20
1.

Támogatás célja:

A koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások létszámának minél nagyobb arányú
megtartása érdekében.
2.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 33,3 milliárd Ft

3.

Támogatásban részesíthetők köre:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:
a) amelyek rendelkeznek legalább egy – a 2019. évre vonatkozó – lezárt (beszámoló), teljes (365 napot
jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt,
c) 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.
Jogi forma szerint:
a) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek
b) szövetkezetek.
Gazdálkodási formakód szerint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

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

Önállóan támogatható tevékenységek köre:

a) 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.
Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének
legalább 20%-át.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).
c) 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 (összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át
érhetik el).
d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlannal kapcsolatos infrastrukturális és ingatlan
beruházás, ingatlan esetében kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt összköltségének
legfeljebb 50%-át érheti el).
e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson,
valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett alábbi szolgáltatástípusok
(összesen legfeljebb a projekt összköltségének 20%-át érheti el)
5.

Elszámolható költségek:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Projekt-előkészítés költségei
Beruházási költségek
Építéshez kapcsolódó költségek
Immateriális javak beszerzésének költsége
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Általános (rezsi) költségek

Támogatás intenzitás és mértéke:

Minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 70%-a, amennyiben megfelel az
eredményességi mérés értékelési szempontjainak.
Eredményességi mérés értékelési szempontok
Mérési szempontok
1) Technológiai és szervezeti megújulás végrehajtása
A vállalkozás igénybe vett az IFKA honlapján listázott, mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott, vállalati megújulást és technológiaváltást segítő
szolgáltatást (ha nem vett igénybe, 0 pont)
A vállalkozás IFKA által jóváhagyott technológiai és szervezeti megújulást szolgáló
fejlesztési tervvel rendelkezik (ha nem rendelkezik, 0 pont)
A vállalkozás valósított meg fejlesztést az alábbi területeken: Szervezetfejlesztés / Piaci
kapcsolatok, ügyfélmenedzsment / Értékteremtő folyamatok (termelés vagy szolgáltatás)
/ Üzleti modell és menedzsmentje
1 területen vagy nem valósított meg: 0 pont
Ha legalább kettőn: 5 pont
Ha három területen: 7 pont
Ha mind a 4 területen: 10 pont
2) A vállalkozás 90% feletti foglalkoztatotti megtartást valósít meg FTE-ben számolva
(2020 áprilisa és a visszamérés időpontja közötti átlagos állományi létszám aránya a
bázis időponthoz képest)
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x≤90%
90% <x≤ 94%
94% <x≤ 98%
98% <x≤ 110%
110% felett
3) 1 főre eső hozzáadott érték növekedése a bázis évhez képest, vagy értéke a
visszamérés évében
x≤0% vagy a visszamérés évében az 1 főre eső hozzáadott érték legfeljebb 3 millió Ft/fő
összeget ér el
0<x≤1% vagy a bázis évhez képest nem következett be növekedés, de a visszamérés
évében az 1 főre eső hozzáadott érték meghaladja a 3 millió Ft/fő összeget, de legfeljebb
4 millió Ft/fő összeget ér el
1%<x≤3% vagy a bázis évhez képest nem következett be növekedés, de a visszamérés
évében az 1 főre eső hozzáadott érték meghaladja a 4 millió Ft/fő összeget, de legfeljebb
5 millió Ft/fő összeget ér el
3%<x≤5% vagy a bázis évhez képest nem következett be növekedés, de a visszamérés
évében az 1 főre eső hozzáadott érték meghaladja az 5 millió Ft/fő összeget
5% felett
4) Üzemi eredmény aránya a bázis értékhez képest
x ≤ 90%
90% < x ≤ 100%
100% < x ≤ 105%
105% < x
Összesen
Átfordulás sávozása
(Eredményességi mérés értékelési szempontok alapján)
41-80 pont
36-40 pont
31-35 pont
26-30 pont
21-25 pont
11-20 pont
0-10 pont
7.

Fenntartási időszak: 1 év

8.

Kötelező vállalások:
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90%-os foglalkoztatás megtartás: Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai
állományi létszám legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak
során.
9.

Projektvégrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: Legfeljebb 18 hónap

10. Benyújtás határideje: 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 13. 12:00-ig lehetséges.
Részletes információk az alábbi linken érhetőek el.

