
Szerződés 8. pontjához 
Pályázati lehetőségek 

BEFEKTETÉSÖSZTÖNZŐ AKCIÓ 

 

 

JELENLEG FUTÓ, KIÍRT PÁLYÁZATOK VÁLLALKOZÓK, VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA 
 
Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro‐, kis‐ és középvállalkozásoknak 
 
Kódszám: GINOP‐4.1.3‐19 
Benyújtási határidő: 2019. Június 17. 10.00 órától 2020. szeptember 30. 12.00 óra 
 
A  felhívás  keretösszege  15  milliárd  forint,  amelyből  a  vállalkozások  kiskapacitású,  saját 
villamosenergia‐fogyasztás  kiváltását  célzó  napelemes  rendszer  beszerzését  és  telepítését 
valósíthatják meg. Az igényelhető vissza‐nem‐térítendő támogatás minimum összege 1,5 millió forint 
és maximuma 3 millió forint. 
 
A támogatás összege: 
1.500.000 – 3.000.000 Ft 
Nincs elvárt minimum önerő. 
 
Ha a  támogatás nem  fedezi a beruházás  teljes összegét, akkor a  támogatást  igénylőnek  legalább a 
projekt  összköltségének  az  igényelt  támogatási  összeggel  csökkentett  részét  kitevő  önerővel  kell 
rendelkeznie. 
Az  önerő  saját  forrásból  és  az  államháztartás  alrendszereiből  származó  egyéb  támogatásból  (pl.: 
támogatott hitelből) állhat. 
 
Biztosítékok köre: 
Jelen pályázat nem vár el biztosítékot. 
 
Önállóan támogatható tevékenység: 
Napelemes  rendszer beszerzése és  telepítése a  saját energiafogyasztás  fedezését  szolgáló hálózati, 
vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia‐termelés céljából. 
Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti‐ és tartóelemek 
beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez, illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz 
és  a  műszakilag  biztonságos  működéshez  szükséges  elemek  beszerzése  és  ezek  kiépítése; 
akkumulátorok; mérő‐ és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése. 
Csak és kizárólag a  fejlesztéssel érintett épülethez,  vagy azonos  fűtési  körön  lévő épületekből álló 
épületcsoporthoz  kötődő,  illetve  az  épületben  működő  termelési  eszközök  teljes  releváns 
villamosenergiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, minimum 7,5 kWp és maximum 15 kWp 
névleges  teljesítményű  napelemes  rendszerek  telepítése  támogatható.  A  napelemes  rendszer 
kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. 
Olyan  épület,  épületek  korszerűsítéséhez  nyújtható  támogatás,  melyek  a  támogatási  kérelem 
benyújtását megelőző 1 év  időtartamban használatban álltak. A használatot a  támogatási  kérelem 
benyújtását megelőző 1  év  fogyasztást mutató  áramszámláival  (havi  elszámoló  számlák,  vagy havi 
részszámlák  és  éves  elszámoló  számla)  szükséges  igazolni,  mely  dokumentumokat  a  támogatási 
kérelemhez  nem  kell  benyújtani.  Az  áramszámlákra  is  vonatkozik  a  dokumentum  megőrzési 
kötelezettség,  azaz  a  kedvezményezettnek  a  projekttel  kapcsolatos  minden  dokumentumot 
elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább 2027. december 31‐éig meg kell őriznie, mely időpontig 
e számlák ellenőrizhetőek. 
Bérelt ingatlanra is vonatkozik a támogatás, a kiírásban szereplő feltételekkel. 
 
NEM támogatható tevékenységek: 
Nem nyújtható  támogatás napelemes  rendszer  telepítéséhez, amennyiben az  ingatlan hasznosítása 
során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg. 
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Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát 
termelő  rendszer  által  éves  szinten  megtermelhető  villamos  energia  mennyisége  meghaladja  az 
érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő  termelési eszközök – a 
támogatási  kérelem  benyújtását megelőző  egy  éves  időtartamra  vonatkozó  áramszámlák  alapján 
igazolható éves villamosenergia‐igényét. 
Meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése. 
Nem támogathatóak a Közép‐Magyarországi régió területén megvalósuló projektek. 
 
A támogatást igénylők köre: 
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro‐, kis‐, és középvállalkozások, 

 amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot 
jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és 

 amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős 
létszáma a  támogatási kérelmek benyújtását megelőző  legutolsó három  lezárt,  teljes üzleti 
évben minimum 1 fő volt; és 

 amelyek  Magyarországon  székhellyel  rendelkező  kettős  könyvvitelt  vezető  gazdasági 
társaságok  vagy  az  Európai  Gazdasági  Térség  területén  székhellyel  és  Magyarországon 
fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, 

gazdálkodási formakód szerint: 
 113 Korlátolt felelősségű társaság 
 114 Részvénytársaság 
 116 Közkereseti társaság 
 117 Betéti társaság 
 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok 
 
Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja: 
Jelen  felhívás  keretében  a  támogatási  kérelmek  benyújtása  2019.  Június  17.  10.00  órától  2020. 
szeptember  30.  12.00  óráig  lehetséges.  Ezen  időszak  alatt  a  támogatási  kérelmek  értékelése 
folyamatosan történik. 

 A támogatási kérelem benyújtásának módja online benyújtás, elektronikus kitöltő programon 
keresztül. 

 A támogatást igénylő a GINOP‐4.1.3‐19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, 
azaz egy  támogatást  igénylő egyszerre  több  támogatási kérelmet  is benyújthat. Ugyanazon 
megvalósítási  helyszínre,  azaz  telephelyre  egy  támogatási  kérelem  nyújtható  be.  Újabb 
támogatási  kérelem  ugyanazon  telephelyre  az  előzőleg  benyújtott  támogatási  kérelem 
visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be. 

 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
Az  infokommunikációs  ágazatban  működő  KKV‐k  által  előállított  termékek  és  szolgáltatások 
piacosításának,  nemzetközi  piacokra  való  belépésének  támogatása  kombinált  hiteltermék 
keretében 
 
Kódszám: GINOP‐3.1.2‐8.2.4‐16 
Benyújtási határidő: 2017. március 8‐tól 2020. január 15. 12:00 óra 
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A  pályázati  kiírás  célja  újszerű  infokommunikációs  ötletek  piaci  termékké  és  szolgáltatássá 
fejlesztésének,  bevezetésének  és  üzleti  hasznosításának,  valamint  a  már  külpiaci  tevékenységet 
folytató mikro‐, kis‐ és középvállalkozások újabb nemzetközi piacokra lépésének támogatása. 
 
Támogatást igénylők köre: 
Devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség 
területén  székhellyel  és  Magyarország  területén  fiókteleppel  rendelkező  mikro‐,  kis‐  és 
középvállalkozások,  jogi  forma  szerint  kettős  könyvvitelt  vezető  gazdasági  társaságok,  egyéni 
vállalkozók, egyéni cégek, szövetkezetek. 
 
További feltételek: 

 Legalább egy teljes, lezárt üzleti év; 
 Árbevételének  legalább 50%‐a  infokommunikációs  tevékenységből származott a  támogatási 

kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év összesített adatait vizsgálva; 
 Átlagos statisztikai létszám a legutolsó, lezárt, teljes üzleti évben legalább 1 fő; 
 Kevésbé  fejlett  régiókban  székhellyel,  fiókteleppel  vagy  telephellyel  rendelkeznek,  és  ott 

legalább egy fő állandó foglalkoztatottat legkésőbb a projekt megkezdésétől alkalmaznak; 
 Felhívás szerinti TEÁOR kódok 

 
A hitel típusa: Éven túli beruházási kölcsön 
A Hitelprogram előnyei: 

 Rendkívül kedvezményes kamatozással vehető igénybe;  
 Forint alapú hitel, árfolyamkockázat nélkül;  
 A futamidő legfeljebb 8 év.  

 
Támogatható tevékenységek: 

 IKT  termékek  és  szolgáltatások  ágazati  specifikációja,  testreszabása,  továbbfejlesztése, 
tesztelése 

 új  IKT  termék  verziók  és  szolgáltatások  kapcsán  fejlesztői  és  tesztkörnyezet  kialakítása, 
fejlesztői és felhasználói kézikönyvek elkészítése 

 nemzetközi  szakkiállításokon,  konferenciákon,  egyéb  rendezvényeken  (pl. 
termékbemutatókon, szoftverbemutatókon, B2B partnertalálkozókon) való részvétel 

 piacra  jutás  támogatása  (marketing  tevékenységek,  egyéb  piacra  jutáshoz  kapcsolódó 
szolgáltatások igénybevétele) 

 tanácsadás  igénybevétele,  beleértve  a  szoftver  és  IT  szolgáltatás  lokalizációt  (fordítás  és 
honosítás)  és  a  külpiaci  megjelenést  lehetővé  tevő  online  fejlesztést  (pl.:  több  nyelven 
elérhető) 

 szerzői jogi, szabadalmi és iparjogvédelmi dokumentáció honosítása 
 külpiaci tevékenységért felelős, belföldön foglalkoztatott munkatárs(ak) tevékenysége 
 kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása  
 piaci információk beszerzése 

 
Legfontosabb kondíciók: 
 
A hitel összege:  
10% alatti arányú exportárbevétel esetén legalább 2,5 millió forint, legfeljebb 32 millió forint; 
10% vagy feletti arányú exportárbevétel esetén 2,5 millió forint, legfeljebb 50 millió forint. 
 
Vissza nem térítendő támogatás összege: 
10% alatti arányú exportárbevétel esetén legalább 2 millió forint, legfeljebb 25 millió forint; 
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10% vagy feletti arányú exportárbevétel esetén 2 millió forint, legfeljebb 40 millió forint. 
 
A hitel devizaneme: HUF 
Rendelkezésre tartási idő: 12 hónap 
Türelmi idő: 6 hónap 
Saját forrás: a Projekt elszámolható költségének legalább 10%‐a 
Törlesztés: havonta egyenlő mértékben 
Hiteldíjak: 

 Kamat: 1% / év 
 Kezelési költség: nem kerül felszámításra, 
 Rendelkezésre tartási jutalék: nem kerül felszámításra, 
 Előtörlesztési díj: nem kerül felszámításra, 
 Késedelmi kamat: Ptk. 6:48 §‐ában meghatározott mértékű késedelmi kamat, 

 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
Pályázat gyakornokok foglalkoztatásának támogatására 
 
Benyújtási határidő: 2021. április 30. 12:00 óra 
 
A pályázat célja 
Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, ezáltal javul foglalkoztathatóságuk 
és hosszabbtávú munkaerő‐piaci esélyeik. 
 
A pályázók köre 
Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek, 

 rendelkeznek  legalább egy  lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti 
évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és 

 amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező 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, és 

 az  éves  átlagos  statisztikai  állományi  létszáma  a  támogatási  kérelmek  benyújtását megelőző 
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt, és 

 a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro‐, kis‐ és középvállalkozásnak minősülnek,  

 vagy azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro‐ kis‐ és középvállalkozásokra vonatkozó 
651/2014/EU  Rendelet  I.  Melléklet  2.  cikk  szerinti  alkalmazotti  létszám  és  pénzügyi 
határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján 
azért nem tekinthetők KKV‐nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%‐át közvetlenül 
vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja. 

 a 272/2014.  (XI.5.) Korm.  rendelet 46. §  (1b) bekezdése,  valamint 1300/2016.  (VI. 13.) Korm. 
határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak 
be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.  

 
Jogi forma szerint 

 kettős  könyvvitelt  vezető  jogi  személyiségű  gazdasági  társaságok  és  non‐profit  gazdasági 
társaságok  (113–  Korlátolt  felelősségű  társaság,  114  –  Részvénytársaság,  116  –  Közkereseti 
társaság,  117  –  Betéti  társaság,  226  –  Külföldi  vállalkozás  magyarországi  fióktelepe,  572  – 
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Nonprofit  korlátolt  felelősségű  társaság,  573  –  Nonprofit  részvénytársaság,  575  –  Nonprofit 
közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság) 

 kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég) 

 szövetkezetek (12‐ szövetkezet) 
 
A támogatás összege 
2.500.000 – 22.176.000 Ft 
 
Támogatás mértéke: legfeljebb 100% 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Gyakornokok foglalkoztatása 

 Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység 

 Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás 

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 megváltozott  munkaképességű  gyakornok  foglalkoztatása  a  támogatási  kérelemben 
meghatározott munkakörben. 

 A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása. 

 Megváltozott munkaképességű munkavállaló  gyakornoki  foglalkoztatása  esetében  a munkába 
járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása. 

 
A pályázat benyújtása 
Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül. A nyilatkozat papír alapú példányát – ha 
azt nem minősített elektronikus aláírással  látták el – postai úton  is be kell nyújtani az elektronikus 
benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az elektronikus benyújtást követő 3 napon belül 
zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként vagy expressz postai szolgáltatás igénybevételével 
a következő címre: 
 
Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 
1539 Budapest, Postafiók 684. 
 
Egyéb részletek: 
A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2021. január 31. napjáig szükséges tervezni. 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre. 
A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be 
támogatási kérelmek. 
A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie. 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
Pályázat  nagyvállalatoknak  és  velük  együttműködő  mikro‐,  kis‐  és  középvállalkozásoknak, 
beszállítóvá válás támogatására 
 
Beadási határidő: 2019.09.13 ‐ 2019.10.10. 
 
A pályázat célja 
A  program  célja  a  hazai,  alacsonyabb  hozzáadott  értékű  termékstruktúrával  működő  beszállítók 
bekapcsolása  a  magasabb  hozzáadott  értéket  teremtő  termékek  fejlesztésébe  és  gyártásába, 
hatékonyságuk  és  termelékenységük  növelése  modern,  ipar  4.0‐technológiák  alkalmazásával, 
szervezetfejlesztéssel, képzéssel, innovációval, kutatásfejlesztési tevékenységgel kívánja támogatni. 
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A pályázók köre 
Támogatás  az  integrátor  nagyvállalatnak  és  a  vele  a  program  keretében  együttműködési 
megállapodással  kapcsolódó  mikro‐,  kis‐  és  középvállalkozásoknak  nyújtható.  Támogatás  akkor 
nyújtható,  amennyiben  egy  nagyvállalat  legalább  öt  mikro‐,  kis‐  és  középvállalkozással  köt 
együttműködési megállapodást és így legalább öt mikro‐, kis‐ és középvállalkozás igényel támogatást. 
 
A támogatás összege 
20.000.000 – 200.000.000 Ft 
 
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás. 
 
A támogatás mértéke: 50‐100% 
 
Támogatható tevékenységek 

 kapacitásbővítés, 
 a meglevőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése, 
 meglevő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel, 
 termékkínálat bővítése, 
 termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások, 
 menedzsment folyamatok optimalizálása, 
 humán erőforrás fejlesztése, képzés, továbbképzés, tanácsadás formájában, 
 minősítés megszerzésére irányuló szervezetfejlesztés, 
 kutatási és fejlesztési tevékenység, 
 iparjogvédelem 
  

 
Pályázat benyújtása 
A  támogatási  kérelmet  a  https://eptk.fair.gov.hu/  oldalon  keresztül  elérhető  Elektronikus  Pályázó 
Tájékoztató  és  Kommunikációs  (EPTK)  felületen  történő  bejelentkezést  követően,  on‐line  kitöltő 
programmal kell elkészíteni. 
 
A 2019. évben támogatásra kerülő támogatási kérelmek kapcsán a projektzárás határideje legkésőbb 
2021. november 20‐a lehet. A támogatás folyósítására ez esetben 2019. december 31‐ig kell, hogy sor 
kerüljön. 
A 2020. évben támogatásra kerülő támogatási kérelmek kapcsán a projektzárás határideje legkésőbb 
2022. május 20‐a  lehet. A  támogatás  folyósítására ez esetben 2020. december 31‐ig kell, hogy  sor 
kerüljön. 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
Új gyakornoki program  
 
Kódszám: GINOP‐5.2.4‐19 
Beadási határidő: 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra 
 
A pályázat célja 
A  szakképzésben  résztvevő  fiatalok  számának  növelése  és  a  duális  képzés  erősítése  irányába  tett 
legfontosabb  intézkedések közé tartozik a nappali rendszerű szakképzésbe való bekapcsolódás felső 
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életkori határának 25 évre történő emelése, két szakképesítés megszerzésének állami támogatása, a 
hiány‐szakképesítések  körének  bővítése,  a  gazdasági  kamarai  garanciavállalás  bevezetése,  a 
szakképzési  hozzájárulás  átalakítása.  Emellett  szükséges  a  szakképzésből  kilépő  fiatalok 
elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése is, támogatva a felsőfokú végzettséggel 
nem  rendelkezők  szakmai  karrierjének,  pályafutásának  megerősítését,  ösztönözve  a  vállalatokat 
„gyakornoki helyek” kialakítására. Gyakornokként a fiatalok valódi munkatapasztalatot szerezhetnek, 
ezáltal javul foglalkoztathatóságuk és hosszabb távú munkaerő‐piaci esélyeik. 
 
A rendelkezésre álló forrás 
A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint. 
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450‐ 2400 db. 
 
Támogatás igényelhető 

1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 Gyakornokok foglalkoztatása 
 Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység 
 Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás. 
2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 
 Megváltozott  munkaképességű  gyakornok  foglalkoztatása  a  támogatási  kérelemben 

meghatározott munkakörben. 
 A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása. 
 Megváltozott  munkaképességű  munkavállaló  gyakornoki  foglalkoztatása  esetében  a 

munkába  járás  támogatása  vagy  a  munkavégzés  segítésével  foglalkozó  személy 
foglalkoztatása.  

 
Feltételek 

 Az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy 
megváltozott munkaképességű személy esetében 29 évnél fiatalabb személy, 

 A 25 évesnél  fiatalabb célcsoporttag a  lakóhelye vagy  tartózkodási helye  szerint  területileg 
illetékes  Járási  Hivatalnál  az  Ifjúsági  Garancia  rendszerben  a  gyakornoki  munkaviszony 
létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által 
kiadott Igazolás (25‐29 év közötti megváltozott munkaképességű fiatal esetén nem releváns),  

 Iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos 
Képzési  Jegyzékben  szabályozott  szakképesítést,  kivéve  a  62‐es  OKJ  szintkódú 
szakképesítéseket, 

 A foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat 
tanulmányokat és nem is dolgozik, 

 A nemzeti  felsőoktatásról  szóló 2011. évi CCIV.  törvény 4.  fejezet 15. §‐a  szerint  felsőfokú 
végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik. 

 
Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:  
 

 A  vállalati  gyakornoki  kapcsolattartó  (aki  lehet  maga  a  vállalkozó  vagy  az  alkalmazottja) 
tekintetében  feltétel, hogy  legalább középfokú végzettséggel rendelkező és  legalább két év 
munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen, 

 1‐2 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 3‐4 gyakornok 
esetében  legfeljebb  két  vállalati  gyakornoki  kapcsolattartó,  5‐6  gyakornok  esetében 
legfeljebb  három  vállalati  gyakornoki  kapcsolattartó  támogatható  és  számolható  el  a 
személyi jellegű ráfordítása. 
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 A  vállalati  gyakornoki  kapcsolattartó  feladata  a  gyakornok  szakmai  és  munkahelyi 
beilleszkedésének  segítése,  munkájának,  fejlődésének  értékelése,  előrehaladásának 
dokumentálása előrehaladási naplóban. 

 Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet 
részt,  kivéve,  ha  ugyanazon  vállalkozás  jelen  felhívás  és  a  GINOP‐5.2.4‐16  jelű  felhívás 
keretében több, egymástól időben elkülönülő pályázat keretében részesül támogatásban és 
a kapcsolattartó személy megfelel a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételnek. 

 A  vállalati  gyakornoki  kapcsolattartó  feladata,  hogy  a  tovább  foglalkoztatási  időszak 
lezárultával  értékelést  adjon  a  gyakornok munkájáról  a munkáltatóval  egyeztetve,  amely 
egyben  referenciául  szolgál  (teljesítményértékelési  dokumentum)  a  tovább  foglalkoztatást 
követő munkavállaláshoz is. 

 A  vállalati  gyakornoki  kapcsolattartó  köteles  a  megvalósítás  ‐  beleértve  a  tovább 
foglalkoztatási  időszakot  ‐  során együttműködni  a GINOP‐5.2.5‐16 Gyakornoki program  ‐ 
támogató  szolgáltatások  c.  kiemelt  projektet  végrehajtó,  a  jelen  felhívás  keretében 
támogatott  projekt  megvalósítási  helyszíne  szerinti  területileg  illetékes  szakképzési 
centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, központi támogatási tevékenységet végez. 
Az  együttműködés  keretében  adatot  kell  szolgáltatni  az  illetékes  szakképző  centrumnak  a 
gyakornok foglalkoztatásával, előrehaladásával kapcsolatban. 

  A gyakornok(ok) beilleszkedéséről előrehaladási naplót szükséges benyújtani a területileg 
illetékes szakképzési centrum, illetve a Támogató felé. A szakképzési centrum felé legkésőbb 
a  foglalkoztatás megkezdését követő 3. hónap végéig, míg a  támogató  felé a záró kifizetés 
igénylésekor  szükséges  az  előrehaladási  naplót  benyújtani.  Amennyiben  a  gyakornok 
megváltozott  munkaképességű,  és  munkába  járását,  munkavégzését  segítő  személy 
támogatja, az előrehaladási napló részét képezi a segítő tevékenység dokumentálása. 

 
Megváltozott munkaképességű gyakornok esetén munkába járását, munkavégzését segítő személy 
tevékenységével kapcsolatos elvárások: 

 Megváltozott  munkaképességű  gyakornok  foglalkoztatása  esetén  a  támogatott 
foglalkoztatás időszakára 1 fő segítő személy foglalkoztatható. 

Egyéb elvárások 
 A projekt megvalósítási időszakára, megvalósítás helyszínére, költségvetésére, egyéb indokra 

vonatkozó módosítás maximum 2 alkalommal nyújtható be a megvalósítási időszakban. 
 Minden  további módosítási  igény  érdemi  vizsgálat  nélkül  elutasításra  kerül,  és  a  projekt 

költségvetése  a  záró  kifizetési  igénylés  alapján  elfogadott  költségek  alapján  kerül 
aktualizálásra. 

 Gyakornok,  vagy  vállalati  kapcsolattartó  személyben  változás  csak  3.4.1.1  bl)  pontjában 
felsorolt vis major esetében van lehetőség. 

 A  Támogatói  okiratban  és  az  ÁÚF‐ben  foglalt  egyéb  bejelentési  kötelezettségekre  nem 
vonatkoznak a fenti korlátozások. 

 A  támogatást  igénylő  tudomásul  veszi,  hogy  a  projektmegvalósítás  befejezésének 
időpontjáig előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzésre kerülhet sor, továbbá vállalja, hogy 
minden munkanapon  legalább  10.00  és  14.00  között  a  projekt megvalósítási  helyszínén 
legalább 1 fő nyilatkozattételre feljogosított olyan személy tartózkodik, aki a projekt szakmai 
előrehaladásáról tájékoztatást tud adni.  

Elszámolható költségek köre 
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható 
tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és 
megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek. 
Célcsoport (gyakornok) foglalkoztatásának költsége  
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 A  célcsoporttag  (gyakornok)  havi munkabérének  a  foglalkoztatás  és  tovább  foglalkoztatás 
teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a 
munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató 
által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér). 

  A támogatást igénylő az első pontban meghatározottnál magasabb fizetést is vállalhat, ebben 
az esetben a munkáltatónál  felmerülő bérköltség 360.000  forint/hó maximális  támogatás 
feletti rész nem támogatott, azt saját forrásból kell biztosítania. 

 Ha  a  támogatást  igénylő  a  támogatást  igénylő  gyakornoka  részére  a  maximálisan 
támogathatónál magasabb bért  fizet a  támogatással érintett  időszakban, úgy a  támogatási 
kérelemben vállalnia kell az előírt tovább foglalkoztatás során is a magasabb bér kifizetését. 

 
Szakmai  megvalósításában  közreműködők  foglalkoztatási  költsége  (Vállalati  gyakornoki 
kapcsolattartó  foglalkoztatása,  illetve  a megváltozott munkaképességű munkavállaló  gyakornok 
munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatása): Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó 
személyi jellegű ráfordítás 

 A vállalati gyakornoki kapcsolattartó,  illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló 
gyakornok  munkavégzésének  segítésével  foglalkozó  személy  esetében  a  munkáltatónál 
felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a 
havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó 
időtartamra. 

 
A projekt megkezdése 
A projekt megkezdésének időpontját legkésőbb 2021. január 31. napjáig szükséges tervezni 
 
Rendelkezésre álló időtartam 
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat 
hatályba  lépéséig nem kezdődött meg, a  támogatói okirat hatályba  lépését követően  legfeljebb 15 
hónap áll rendelkezésre. 
 
A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a 
támogatói okiratban meghatározottak szerint, a felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. 
A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a 
napja minősül. 
 
A  támogatást  igénylő  projekttel  kapcsolatos  pénzügyi  elszámolása  (záró  kifizetési  igénylés) 
benyújtásának  végső  határideje  a  projekt  fizikai  befejezését  követő  30  nap,  de  legkésőbb  2022. 
szeptember 30. 
 
A pályázat benyújtásának határideje és módja 
 
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2019. november 26. 10.00 óra és 2021. április 30. 12.00 óra 
között lehetséges. 
b) Amennyiben a támogatást igénylő a jelen Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, 
az  elsőként  benyújtott  támogatási  kérelem  kerül  elbírálásra,  a  többi  támogatási  kérelem 
automatikusan  elutasításra  kerül.  Újabb  támogatási  kérelem  az  előzőleg  benyújtott  támogatási 
kérelem visszavonását vagy az elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be. 
c)  A  támogatási  kérelem  benyújtásának módja:  online  benyújtás  elektronikus  kitöltő  programon 
keresztül 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
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A  halászati  és  akvakultúra‐termékek  feldolgozására  irányuló  beruházások  támogatása MAHOP‐
5.3.3‐2016 
 
Beadási határidő: 2017 máj. 11.‐2021 ápr. 12. 
 
Felhívás célja 

1. Energiamegtakarítással járó vagy a negatív környezeti hatások, ideértve a hulladékkezelést is, 
csökkentésére irányuló halfeldolgozási eljárások támogatása. 

2. A munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási 
beruházások támogatása. 

3. A  fő  halfeldolgozási  tevékenység  során  keletkező  melléktermékek  feldolgozásának 
támogatása. 

4. Az  ökológiai  termelésből  származó  halak  834/2007/EK  rendelet  6.  és  7.  cikkében  előírták 
szerinti feldolgozásának támogatása. 

5. Az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, 
illetve  új  vagy  továbbfejlesztett  gazdálkodási  és  szervezési  rendszerekhez  vezető 
tevékenységek támogatása. (pl. integrált vállalatirányítási rendszerek). 

6. A konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításának 
támogatása. 

 
Rendelkezésre álló forrás 
2.406.376.000 Ft 
Támogatott támogatási kérelmek várható száma: 40 db. 
 
Támogatást igénylők köre 
Támogatási  kérelmet  nyújthatnak  be  azon  KKV‐k,  amelyeknek  célja  a  halászati  és  akvakultúra‐
termékek  feldolgozásának növelése, a versenyképesség  javítása, valamint a magas  feldolgozottsági 
fokú termékek gyártása. 
A feldolgozásra irányuló beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult 

 a mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó 

 a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég gazdasági társaság, szövetkezet, 
ha ‐ mikro‐, kis‐ vagy középvállalkozásnak minősül 

 amennyiben megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik, vagy megfelelő 
szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt alkalmazottként foglalkoztat 

 halfeldolgozói  tevékenységet  folytatott  a  támogatási  kérelem  benyújtását  megelőző  egy 
naptári évben. vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet 
folytatni 

 és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos 
nyilvántartási  rendszeréről  szóló  miniszteri  rendelet  szerinti  Tenyészet  Információs 
Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének 

 
Támogatható tevékenységek 
Önállóan támogatható tevékenységek 
1.  Új  halfeldolgozó  létesítmények  létrehozására  irányuló  beruházások  támogatása 
2. Működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítése, bővítése és felújítása vagy rekonstrukciója 
 
Önállóan  nem  támogatható  tevékenységek 
a) induló vállalkozások esetén gép‐ és eszközbeszerzés 
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b)  megújuló  energiaforrások  felhasználását  célzó  beruházások  (pl.:  napkollektor,  napelem, 
szélmotor…stb.) 
c)  szociális‐  és  irodaépületek  építése,  korszerűsítése,  felújítása,  bővítése  vagy  a  meglévő 
rekonstrukciója 
d)  kerítésépítés  és  egyéb  vagyonvédelmet  szolgáló  eszközök beszerzése,  telepítése  és  a meglévők 
korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója 
e) belső telepi úthálózatépítése, korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy a meglévő rekonstrukciója 
f) induló vállalkozások esetén a telephelyen történő, közvetlen értékesítést szolgáló beruházások 
g) induló vállalkozások esetén a halfeldolgozáshoz kapcsolódó infrastruktúra létesítése 
h) telepi infrastruktúra létesítése, korszerűsítése, felújítása, bővítése, rekonstrukciója 
 
Kötelezően megvalósítandó a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása. 
 
Támogatás mértéke, összege 
 
Vissza nem térítendő támogatás 
Támogatás összege: minimum 5 millió Ft 
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%‐a támogatható. 
 
Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
Benyújtási határidő: 2021. április 12. 
Kérelem benyújtásának módja online benyújtás. 
 
Elszámolható költségek köre 

❖ Projekt előkészítés költségei 
•  Előzetes  tanulmányok,  engedélyezési  dokumentumok  költségei  (engedélyezési  dokumentumok, 
megvalósíthatósági tanulmány, stb.) 
• Közbeszerzési költségek 

 
❖ Beruházáshoz kapcsolódó költségek 
• Ingatlan vásárlás költségei 
• Terület‐előkészítési költség 
• Építéshez kapcsolódó költségek 
• Eszközbeszerzés költségei 
• Immateriális javak beszerzésének költsége 

 
❖ Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 
• Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
• Műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
• Egyéb szakértőiszolgáltatás költségei 
• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
• Egyéb szolgáltatási költségek 

 
❖ Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
• Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek 
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❖ Projektmenedzsment költség 
• Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
A  halászati  termékekre  és  akvakultúra‐termékekre  irányuló  piaci  értékesítési  intézkedések 
támogatása  
 
Kódszám: MAHOP‐5.3.1‐2016 
Beadási határidő: 2017 máj. 22.‐2021 ápr. 22. 
 
Felhívás célja 
 
Termelői  szervezetek,  termelői  szervezetek  társulásai  vagy  ágazatközi  szervezetek  létrehozása. 
Új  piacok  felkutatása  és  a  forgalomba  hozatali  feltételek  javítása. 
A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése a halászati és akvakultúra‐termékek esetében. 
Rendelkezésre álló forrás 
 
400.235.733 Ft 
 
Az elszámolható költségek 50%‐a támogatható. 
 
Támogatást igénylők köre 
1.  célterület:  Termelői  szervezetek,  termelői  szervezetek  társulásai  vagy  ágazatközi  szervezetek 
létrehozásának támogatása esetében: 
Ágazatközi szervezetként, termelői szervezetként vagy termelői szervezetek társulásaként még el nem 
ismert, akvakultúrás és halfeldolgozási tevékenységek végzésében érdekelt szervezetek. 
 
2. és 3. célterület: Új piacok felkutatásának és a forgalomba hozatali feltételek javításának támogatása, 
valamint a halászati és akvakultúra‐termékek minőség javításának és a hozzáadott érték emelésének 
támogatása esetében: 
Akvakultúra  termelő,  feldolgozó,  valamint  akvakultúra  termékeket  forgalmazó  mikro,  kis‐  és 
középvállalkozások és természetes személyek, továbbá akvakultúrás és halfeldolgozási tevékenységek 
végzésében érdekelt termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai, ágazatközi szervezetek. 
 
Támogatható tevékenységek 
Önállóan támogatható tevékenységek 
1.  Termelői  szervezetek,  termelői  szervezetek  társulásai  vagy  ágazatközi  szervezetek  létrehozása. 
2.  Új  piacok  felkutatásának  és  a  forgalomba  hozatali  feltételek  javítása. 
3.  A  minőség  javításának  és  a  hozzáadott  érték  emelése  a  halászati  és  akvakultúra‐termékek 
esetében. 
 
Önállóan nem támogatható tevékenységek 
Jelen Felhívás esetén nem releváns. 
 
Finanszírozással kapcsolatos információk 
 
Vissza nem térítendő támogatás. 
A támogatás összege: minimum 1 millió Ft. 
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Támogatás intenzitása: az elszámolható költségek 50%‐a támogatható. 
Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja  
Benyújtási határidő: 2021. április 22. 
 
Kérelem  benyújtásának  módja  online  benyújtás,  a  https://eptk.fair.gov.hu/  oldalon  elérhető 
elektronikus kitöltő programon keresztül. 
 
Elszámolható költségek 
 
1. Termelői szervezetek, termelői szervezetek társulásai vagy ágazatközi szerveztek létrehozásának 
támogatása esetében elszámolható költségek. (1. célkitűzés)  
 projekt előkészítés költségei 

o előzetes  tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  (megvalósíthatósági 
tanulmány, műszaki tanulmány, stb.) 

o közbeszerzési költségek 
o egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (munkabér, bérjárulék, stb.) 

 
 szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
o kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o egyéb szolgáltatási költségek (szolgáltatási díjak, illetékek, stb.) 
o marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 

 
 szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személy jellegű ráfordítás 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldési költség 

 
 projektmenedzsment költség 

o projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
o projektmenedzsment személy jellegű ráfordítása 

 
 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

 
 
2. Új piacok felkutatása és a forgalomba hozatali feltételek javítása (2. célkitűzés) 

 
 projekt előkészítés költségei 

o előzetes  tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  (megvalósíthatósági 
tanulmány, műszaki tanulmány…stb.) 

o közbeszerzési költségek 
o egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (munkabér, bérjárulék…stb.) 

 
 szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
o kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o egyéb szolgáltatási költségek (szolgáltatási díjak, illetékek…stb.) 
o marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
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 szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személy jellegű ráfordítás 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldési költség 

 
 projektmenedzsment költség 

o projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
o projektmenedzsment személy jellegű ráfordítása 

 
 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költségek 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

 
3. A minőség javítása és a hozzáadott érték emelése a halászati és akvakultúra‐termékek esetében 
(3. célkitűzés) 
 
 projekt előkészítés költségei 

o előzetes  tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  (megvalósíthatósági 
tanulmány, műszaki tanulmány…stb.) 

o közbeszerzési költségek 
o egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség (munkabér, bérjárulék…stb.) 

 
 szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
o kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o egyéb szolgáltatási költségek (szolgáltatási díjak, illetékek…stb.) 
o marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei 

 
 szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személy jellegű ráfordítás 
 
 projektmenedzsment költség 

o projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
o projektmenedzsment személy jellegű ráfordítása 

 
 szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
A fenntartható akvakultúrával foglalkozó új gazdálkodók ösztönzése  
 
Kódszám: MAHOP‐2.3‐2016 
Beadási ideje: 2017 máj. 08.‐2021 ápr. 08. 
 
Felhívás célja 
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A  fenntartható  akvakultúra  vállalkozások  létrehozásának  ösztönzése  új  gazdálkodók,  illetve  a 
fenntartható akvakultúrára áttérő új vállalkozások támogatása által. 
 
Rendelkezésre álló forrás: 1.600.116.000 Ft 
 
Támogatást igénylők köre 
Jelen  Felhívásra  támogatási  kérelmet nyújthatnak be  az  akvakultúra  ágazatba belépő  új mikro‐  és 
kisvállalkozások,  amennyiben  a  fejlesztés  összhangban  áll  az  akvakultúra  fejlesztésre  vonatkozó 
többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel. 
 
Az akvakultúrába belépő új vállalkozások létrehozásának támogatására jogosult: 
 az  az  egyéni  vállalkozó,  őstermelő  vagy  családi  gazdálkodó,  aki  első  alkalommal  kezd 

akvakultúra‐ágazati tevékenységbe és a tevékenysége Magyarországon került bejegyzésre 
 olyan  egyéni  cég,  gazdasági  társaság,  szövetkezet,  amelyet  első  alkalommal  hoznak  létre 

akvakultúra‐ágazati mikro‐  vagy  kisvállalkozásként  és  a  vállalkozás Magyarországon  került 
bejegyzésre.  Feltétel,  hogy  a  vállalkozás  vezetője  korábban  nem  töltötte  be  a  vezető 
tisztségviselői posztot más akvakultúra‐ágazati vállalkozásban. 

 Az a Magyarországon már bejegyzett 
o őstermelő,  családi  gazdálkodó,  egyéni  vállalkozó,  egyéni  cég,  gazdasági  társaság, 

szövetkezet, ha mikro‐ vagy kisvállalkozásnak minősül vagy 
o termelői szervezet 

 A támogatást igénylő: 
o megfelelő  szakmai  készségekkel  és  kompetenciával  rendelkezik  vagy  megfelelő 

szakmai  készségekkel  és  kompetenciával  rendelkező  személyt  foglalkoztat  teljes 
munkaidőben 

o akvakultúra‐tevékenységei fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet nyújt be 
 

Támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 
 
Támogatható tevékenységek 
 Önállóan támogatható tevékenységek 

o az akvakultúrába való termelési célú beruházás (extenzív, félintenzív, intenzív) 
 Önállóan nem támogatható tevékenységek 

o gép‐ és eszközbeszerzés 
o megújuló  energiaforrások  felhasználását  célzó  beruházások  (pl.:  napkollektor, 

napelem, szélgenerátor…stb.) 
o szociális‐ ás irodaépületek építése 
o kerítésépítés és egyéb vagyonvédelmet szolgáló eszközök beszerzése 
o belső telepi infrastruktúra építése 
o munkakörülmények és munkabiztonság javítását szolgáló beruházások 
o a termelői halértékesítés kialakítása 

 Kötelezően megvalósítandó 
o a tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása 

 
Támogatás mértéke, összege 
 vissza nem térítendő támogatás 
 a támogatás mértéke: minimum 5 millió Ft 
 Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%‐a támogatható 
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Támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
 Benyújtási határidő: 2021. április 08. 
 Kérelem benyújtásának módja online benyújtás, a https://eptk.fair.gov.hu/ oldalon 

 
Elszámolható költségek 
 projekt előkészítés költségei 

o előzetes  tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei  (megvalósíthatósági 
tanulmány, műszaki tanulmány, stb.) 

o közbeszerzési költségek 
 
  beruházáshoz kapcsolódó költségek 

o ingatlan vásárlás költségei 
o terület‐előkészítés költségei 
o építéshez kapcsolódó költségek 
o eszközbeszerzés költségei 
o immateriális javak beszerzésének költségei 

 
  szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 
o műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
o műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
o egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
o kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o egyéb szolgáltatási költségek 

 
  szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költség 

 
  projektmenedzsment költség 

o projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 
Az akvakultúrában történő termelési célú beruházások támogatása  
 
Kódszám: MAHOP‐2.2‐2016 
Beadási ideje: 2017 ápr. 28.‐2021 már. 29. 
 
Felhívás célja 
Az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében: 
 a tógazdasági akvakultúra termelési kapacitás növelése 
  a tógazdasági akvakultúrában a termelt fajok diverzifikációja 
  az akvakultúra‐termékek minőségének és értékének növelése 
  a tógazdasági akvakultúra‐ágazatban dolgozók munka‐ és biztonsági körülményeinek javítása 
  az állatjólét és a termelés általános higiéniai helyzetének javítása 
  tógazdasági termelés infrastruktúrájának korszerűsítése 

 
Az intenzív akvakultúra rendszerek esetében: 
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 az intenzív akvakultúra termelési kapacitás növelése 
 az intenzív akvakultúrában új fajok termelésbe vonása 
 az akvakultúra‐termékek minőségének és értékének növelése 
 az intenzív akvakultúra‐ágazatban dolgozók munka‐ és biztonsági körülményeinek javítása 
 az állatjólét és az intenzív haltermelés általános higiéniai helyzetének javítása 

 
Rendelkezésre álló forrás: 5.101.765.200 Ft 
 
Támogatást igénylők köre 
Akvakultúra‐vállalkozások,  különösen  a  KKV‐k,  amelynek  célja,  a  már  meglévő  vállalkozások 
termelésének növelése vagy korszerűsítése, amennyiben a fejlesztés összhangban áll az akvakultúra 
fejlesztésére vonatkozó többéves Nemzeti Akvakultúra Stratégiai Tervvel. 
 
Az akvakultúrába történő termelő beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult 
  a mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó 
  a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, 

ha mikro‐, kis‐ és középvállalkozásnak minősül 
 civil szervezet  (ha akvakultúra  termelő  tevékenységet  folytatott a benyújtást megelőző egy 

naptári évben) 
 akvakultúrás tevékenységet folytató termelői szervezet 

 
Támogatható tevékenységek köre 
Önállóan támogatható tevékenységek 

 Az extenzív és félintenzív akvakultúra rendszerek (tógazdasági haltermelés) esetében: 
o közvetlen és közvetett termelési célú beruházások támogatása 
o működő  extenzív  és  félintenzív  akvakultúra  rendszerek  korszerűsítése,  bővítése  és 

felújítása 
 Az intenzív akvakultúra rendszerek esetében: 

o közvetlen és közvetett termelési célú beruházások támogatása 
o működő intenzív akvakultúra rendszerek korszerűsítése, bővítése, felújítása 

 
Önállóan nem támogatható tevékenységek: 
 megújuló  energiaforrások  felhasználását  célzó  beruházások  (napkollektor,  vízikerék, 

szélgenerátor…stb.) 
 szociális‐  és  irodaépületek  építése,  korszerűsítése,  felújítása,  bővítése  vagy  a  meglévő 

rekonstrukciója 
 kerítésépítés és egyéb vagyonvédelmet szolgáló eszközök beszerzése, telepítése és meglévők 

korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója 
 belső  telepi  úthálózat  építése,  korszerűsítése,  felújítása,  bővítése  vagy  a  meglévő 

rekonstrukciója 
 
Projekt benyújtásának határideje 
 benyújtási határidő: 2021. március 29. 
 online, a http://eptk.fair.gov.hu/ oldalon elérhető elektronikus kitöltő programon keresztül 

kell benyújtani, továbbá postai úton is 
 
Támogatás mértéke összege 
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft 
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%‐a támogatható. 
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Elszámolható költségek köre 
  projekt előkészítés költségei 

o előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei 
o közbeszerzési költségek 

 
  beruházáshoz kapcsolódó költségek 

o ingatlanvásárlás költségei 
o terület‐előkészítés költségei 
o építéshez kapcsolódód költségek 
o eszközbeszerzés költségei 
o immateriális javak beszerzésének költségei 

 
  szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei 
o műszaki ellenőri szolgáltatás költsége 
o műszaki jellegű szolgáltatások költségei 
o egyéb szakértői szolgáltatás költségei 
o kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége 
o egyéb szolgáltatási költségek 

 
  szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek 

o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség 
o szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítási, tárolási, raktározási költség 

 
  projektmenedzsment költség 

o projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja 
 
 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
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TERVEZETT,  TÁRSADALMASÍTÁS  ALATT  ÁLLÓ  PÁLYÁZATOK  VÁLLALKOZÓK,  VÁLLALKOZÁSOK 
SZÁMÁRA 
 
Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázat (18‐30 év közötti fiatalok számára) 
 
A program célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikrovállalkozás 
indítását  tervező,  vállalkozói  szemlélettel  rendelkező,  18‐30  év  közötti  fiatalok  felkészítése  saját 
vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret‐ és készségfejlesztéssel, valamint 
vissza nem térítendő források támogatásával a  jóváhagyott üzleti terv alapján  indított vállalkozásuk 
tőketámogatásával. 
 
Rendelkezésre álló forrás: 24 milliárd Ft 
Pályázati kód: GINOP‐5.2.7‐18 
 
Támogatott vállalkozásokkal kapcsolatos jogosultsági elvárások: 
o Olyan személy által alapított vállalkozásnak nyújtható  támogatás, aki a  támogatási kérelem 

benyújtásakor rendelkezik a GINOP 5.1.9‐17 konstrukció keretében jóváhagyott üzleti tervvel, 
valamint a GINOP 5.1.9‐17 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, és az 
általa  létrehozott  vállalkozás  a  támogatási  kérelem  benyújtása  előtt  maximum  3  hónappal 
korábban alakult 

o A vállalkozásnak vállalnia kell, hogy a GINOP‐5.1.9‐17 konstrukcióban  jóváhagyott üzleti tervét 
valósítja meg a  támogatás keretében,  illetve, hogy a vállalkozás TEÁOR  szerinti,  illetve egyéni 
vállalkozók  esetében  az  ÖVTJ  szerinti  tevékenysége  pontosan  megegyezik  az  üzleti  tervben 
meghatározott tevékenységgel 

o A tanúsítvánnyal rendelkező vállalkozást alapító személynek a létrehozott társas vállalkozásban 
minősített  többségi  tulajdonnal  (75%) kell rendelkeznie, valamint be kell  töltenie a vállalkozás 
vezető tisztségviselői pozícióját. 

o A  vállalkozást  alapítónak  a  támogatott  vállalkozásban  személyes  közreműködőként  kell  részt 
vennie. 

o A  támogatási kérelem benyújtásakor a  támogatást  igénylő más vállalkozásban közvetlen vagy 
közvetett  többségi befolyást biztosító  részesedéssel nem  rendelkezhet,  illetve annak egyedüli 
vagy többségi tulajdonosa nem  lehet, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői 
pozíciót 

o A  támogatott  vállalkozásnak  a  devizajogszabályok  alapján  belföldinek minősülő  jogi  személy, 
egyéni vállalkozó illetve egyéni cég, amely bejegyzett székhelye és telephelye(i) Magyarországon, 
a kevésbé fejlett régiókban találhatóak. 

o A támogatott vállalkozás mikro‐ vagy kisvállalkozásnak minősül. 
o A  továbbadott  támogatást  igénylő vállalkozásnak nyilatkoznia szükséges a  támogatási kérelem 

benyújtásával  egyidejűleg  az  adott  vállalkozás  által  a megalapítás óta  kapott  csekély összegű 
támogatásokról. 

 
Nem támogatható 
o olyan vállalkozás, amely felnőtt tematikájú (szexuális tartalmú, kizárólag 18 év feletti vendégkört 

kiszolgáló) szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tevékenységet végez. 
o olyan vállalkozás, amely lízing tevékenységet végez. 
o az a projekt, amelynek keretében a támogatást igénylő a támogatás által megvalósított fejlesztés 

eredményét bérbeadási célra kívánja felhasználni. 
o olyan projekt, amely más pályázati forrásból támogatásban részesül. 
o olyan projekt, melynek megvalósítási helyszíne nem alkalmas a projekt végrehajtására. 
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Támogatható vállalkozások jogi forma szerint: 
o kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok: 
o GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság, 
o GFO 117 – Betéti társaság. 
o SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó, 

GFO 228 – egyéni cég illetve Katv. hatálya alá tartozó vállalkozások (KATÁ‐s vállalkozók) GFO 231 
– egyéni vállalkozó, GFO 117 – betéti társaság) 

 
A támogatott vállalkozás által megvalósítandó kötelező tevékenységek és kapcsolódó elszámolható 
költségek: 
o Foglalkoztatás:  a  vállalkozást  alapítójának  gazdasági  tevékenység  ellátására  irányuló 

közreműködése,  azaz  önfoglalkoztatás)  továbbá–  amennyiben  az  üzleti  terv  tartalmazza  –  a 
vállalkozás  munkavállalójának  foglalkoztatása  a  12  hónapig  tartó  támogatási  időszakban 
(bérköltség,  vállalkozói  kivét,  KATA  adózónak  kifizetett  jövedelem  iv.  a  hatályos  jogszabályok 
szerinti, illetve a munkáltatót terhelő adók és járulékok, KATA‐s adózók kivételével) 

o A bérköltség elszámolhatóságának szabályai: 
o Bérköltségként  maximum  havonta  225  000  Ft,  valamint  a  hatályos  jogszabályok  szerinti, 

munkáltatót  terhelő  adók  és  járulékok  számolhatóak  el,  azaz  a  felhívás  meghirdetésének 
időpontjában havonta összesen 272 250 Ft/hó. KATÁ‐s adózó saját  jogviszonyára vonatkozóan 
csak a kapcsolódó, a személyes közreműködésért kifizetett jövedelem számolható el, amelynek 
összege havonta legfeljebb 272 250 Ft lehet. 

o Részmunkaidős foglalkoztatás esetében a munkaidővel arányos bérköltség számolható el. 
o A támogatást  igénylő a 1. pontban meghatározottnál magasabb fizetést  is vállalhat, azonban a 

konstrukció keretében támogatást ebben az esetben  is  legfeljebb a 1. pontban meghatározott 
összegben  vehet  igénybe,  vagyis  az  efölötti  rész  nem  támogatott,  azt  saját  forrásból  kell 
biztosítania. 

o KATA adózó esetén az a jövedelem számolható el, amely a kisadózó vállalkozások tételes adójáról 
és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 10. § (3) bekezdése alapján a bevételből 
származtatható. A törvény alapján a bevétel 60% minősül jövedelemnek. 

 
Támogatható vállalkozásindítási tevékenységek és kapcsolódó elszámolható költségek és mértékük: 
o A  támogatást  igénylő  vállalkozás  által megvalósítandó,  az  üzleti  tervének  megfelelő  és  a  – 

vállalkozásindításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre a foglalkoztatáshoz kapcsolódó 
elszámolható költségek maximum 40%‐ának mértékéig terjedő átalányban részesül: 

o Kötelező  tájékoztatás  és  nyilvánosság:  Széchenyi2020  Kedvezményezettek  Tájékoztatási 
Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint. 

o Projekt  előkészítési  tevékenységek  (cégalapítás,  ahhoz  kapcsolódó  ügyvédi  szolgáltatás 
igénybevétele; kötelező engedélyek beszerzése) az üzleti terv kivételével. 

o Eszközbeszerzés:  új  eszközök  beszerzése  (beleértve  a  szállítást,  üzembe  helyezést,  betanítást 
közvetlenül az eszközhöz kapcsolódva). 

o Eszközbérlés  (a  munkavégzéshez  szükséges,  a  megfelelő  munkafeltételek  biztosításához 
szükséges eszköz bérlése). 

o A tervezett gazdasági tevékenység ellátásához szükséges üzlethelyiség vagy iroda bérlése. 
o Információs technológia‐fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e‐kereskedelem és egyéb e‐

szolgáltatások,  modern  vállalatirányítási  és  termelési  környezet  kialakításához  kapcsolódó 
komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti alkalmazások támogatását is (új hardver, 
szoftver;  domain  név  regisztráció  és  a  hozzá  tartozó  webtárhely  egyszeri  díja,  domain  név 
regisztrációhoz  kapcsolódó  honlapkészítés  (kötelező,  amennyiben  a  domain  regisztrációra  is 
igényel támogatást). 



Szerződés 8. pontjához 
Pályázati lehetőségek 

BEFEKTETÉSÖSZTÖNZŐ AKCIÓ 

 

 

o Immateriális  javak  beszerzése: Harmadik  féltől  piaci  áron megvásárolt  szabadalmak  és  egyéb 
immateriális  javak  (pl.  licenc,  oltalom),  valamint  ezen  immateriális  javakhoz  (szellemi 
termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok bekerülési értéke. 

o Piacra  jutás  támogatása  (piaci  megjelenés  (vásárokon,  kiállításokon  való  részvétel),; 
marketingeszközök elkészítése, beszerzése, design  tervezés  (honlap,  szórólap, hirdetés a helyi 
újságokban). 

o Anyagbeszerzés:  anyagköltségek,  a  vállalkozás  létrehozásához,  működéséhez  szükséges 
anyagbeszerzés. 

o Általános vállalatirányítási tevékenység. 
 
Kötelező vállalások: 
o A 12 hónapos, foglalkoztatásra irányuló támogatási időszak után további 12 hónapig fenntartja 

vállalkozását, egyéni vállalkozás esetében azt nem is szünetelteti 
o A projekt  fizikai befejezésének  időpontját magában  foglaló  lezárt  teljes üzleti  évben,  realizált 

nettó  árbevétele,  egyéni  vállalkozók  esetében  az  adóalapba  beszámított  bevétele  eléri  a 
minimum 1.000.000 Ft‐ot. 

 
A támogatás mértéke, összege, előleg igénylés: 
o A támogatott vállalkozás által igényelhető támogatás maximum összege 4 573 800 Ft lehet. 
o A megítélhető támogatás a projekt elszámolható összes költségének maximum 100%‐a. 
o A támogatott vállalkozás által igényelhető előleg összege a támogatott vállalkozás 3 havi személyi 

jellegű költségének, illetve az erre eső 40% átalány költség összege. A támogatott vállalkozás, a 
szerződéskötéséhez  kapcsolódó  okirat  hatálybalépését  követően  a  Támogatási  Kérelemmel 
egyidejűleg  igényelt,  a  fentiek  szerint  meghatározott  mértékű  előlegben  részesül.  A 
Kedvezményezett  az  utolsó  időközi  kifizetési  igénylésében  legalább  egy  havi  személyi  jellegű 
költségét és az arra eső százalékos átalányköltséget köteles előleg terhére elszámolni. 

o A  támogatott  vállalkozás  részére  a  köztartozás  időtartama  alatt  nem  fizethető  ki  támogatás, 
beleértve az előleget is. 

 
Koordináló szervezetek, regisztrációs oldalak, jelentkezési lehetőség! 
o DARTKE  – DÉL‐ALFÖLD –  Dél‐Alföldi  Regionális  Társadalomtudományi  Kutatási  Egyesület 

Konzorciuma – gondolkozzunkokosan.hu 
o HBMVA  – ÉSZAK‐ALFÖLD –  Hajdú‐Bihar Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  Konzorciuma 

– penzajovodhoz.hu 
o KISOSZ – DÉL‐DUNÁNTÚL – Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének 

Konzorciuma – vallalkoznierdemes.hu 
o KVA  – NYUGAT‐DUNÁNTÚL –  Kisalföldi  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  Konzorciuma 

– 4573800.hu 
o MVA  – ÉSZAK‐MAGYARORSZÁG –  Magyar  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  Konzorciuma 

– segitunkinditani.hu 
o SZPI – KÖZÉP‐DUNÁNTÚL – Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató nKft. Konzorciuma 

– vallalkozzvelunk.eu 
 
 
További információ az alábbi címen érhető el: https://www.palyazat.gov.hu/ 
 
 


