
  

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési 

kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása 

A Felhívás kódszáma: GINOP-1.2.14-20 

1. Támogatás célja: 

A divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását elősegítő technológiai fejlesztések 

támogatása, ezzel működésük és munkahelymegtartó, valamint jövedelemtermelő képességük 

megerősítése. 

2. Rendelkezésre álló keretösszeg:  

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 7 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-350 db. 

3. Támogatásban részesíthetők köre: 

• amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel 

• amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását 

megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 1 fő volt;  

• amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő 

tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre 

irányul;   

• amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege a támogatási kérelem 

benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján minimum 

2.500.000 Ft volt; 

• amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági 

társaságok, egyéni vállalkozók vagy egyéni cégek;  

• amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről 

köztartozásmentes adózói adatbázisban 

• rendelkezik az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított „megfelelt” 

minősítést igazoló tanúsítvánnyal 

 
Jogi forma szerint:  

a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek  

 

Gazdálkodási formakód szerint:  

• 113 Korlátolt felelősségű társaság,  

• 114 Részvénytársaság,  

• 116 Közkereseti társaság,  

• 117 Betéti társaság,  

• 228 Egyéni cég,  

• 231 Egyéni vállalkozó  

  



  

4. Önállóan nem támogatható tevékenységek köre: 

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. 

5. Elszámolható költségek:  

• Személyi jellegű ráfordítás 

• Beruházási költségek 

• Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

• Általános (rezsi) költségek 

 

Költségtípus 

Minimális 

elszámolható 

költség összege 

(Ft) 

Maximális mértéke 

az összes 

elszámolható 

költségre vetítve (%) 

Max. mértéke az 

elszámolható 

költségek 

összegére vetítve 

Maximális 

elszámolható 

költség 

összege (Ft) 

Technológiai fejlesztést 

eredményező új 

eszközök beszerzése 

egyenként min. 

nettó 200.000 

Ft/eszköz 

   

Gyártási licenc, gyártási 

know-how 

beszerzésének költsége, 

vételára 

 

10%  

 

Vállalkozói tevékenység 

végzésével összefüggő 

ingatlan beruházás 

 

50%  

 

Információs 

technológia-fejlesztés 

egyenként min. 

nettó 100.000 

Ft/hardver 

eszköz 

50%  

 

Piacra jutáshoz 

kapcsolódó marketing 

tevékenységek és 

tanácsadás 

 

10%  

 

Munkabér (max. 2 fő)  500.000Ft/fő/hó   

Általános (rezsi) 

költségek 

 
1% 15% 

 

Tájékoztatás, 

nyilvánosság biztosítása 

 
 0,5% 

 

 

6. Támogatás intenzitása és mértéke: 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 

150.000.000 Ft.  

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a. 

A támogatás tartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak 

a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-

i nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is 

figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. 



  

7. Projektvégrehajtásra rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 12 hónap 

8. Fenntartási időszak: A fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől 

számított 3 év. 

9. Benyújtás határideje: 2020. december 15. 9:00-tól 2021. március 4. 12:00-ig lehetséges 

Részletes információ az alábbi linken érhető el. 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-1214-20-divat-s-dizjnipari-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1

