
 
 
 

 
 

 

 

 

HÍRLEVÉL 
„Együttműködés Szolnok Gazdaságának Fejlesztéséért és a Szolnoki 

Munkahelyekért” - Szolnoki Foglalkoztatási Paktum hírlevél  

2020. évi 3. szám 
Május végétől lehet pályázni a GINOP-1.2.8-20 számú A mikro-, kis- és középvállalkozások 

modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések 

támogatása című pályázati felhívásra, amelynek célja a koronavírus gazdasági hatásainak 

enyhítése, a hazai vállalkozások munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú 

megtartásával fejlesztéseik megvalósítása, a hazai KKV-k termelékenységének növelése és 

technológiai megújulásának támogatása. 

 

Pályázhat minden Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás, 

szövetkezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, amely rendelkezik legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel és 2020. 

áprilisban a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma min. 5 fő volt. 

 

Támogatható tevékenységek:  

- Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása 

- kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és 

kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik 

- Információs technológia-fejlesztés  

- ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés  

- Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele:  

- Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés,  

- Márka- és arculatépítés,  

- Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás,  

- Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés  

- Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését 

elősegítő képzés 

- Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,  

- Általános (rezsi) költségek  

- Ingatlan bérlés  

- Forgóeszköz vásárlás  

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A támogatás összege minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft. Az igényelt támogatás maximális 

összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszáma határozza 

meg, az alábbiak szerint:  

o 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott;  

o 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió 

Ft/alkalmazott a 10. főtől;  

o 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.  

 

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

Előleg igényelhető a megítélt támogatási összeg 100%-áig, max. 153,5 millió forint. 

 

A pályázatokat az elektronikus kitöltő rendszeren keresztül lehet benyújtani 2020. május 29. 9.00 órától 2020. 

november 2. 12.00 óráig. Az elbírálás folyamatos, a rendelkezésre álló keretösszeg 33,3 Mrd forint, a 

támogatható pályázatok száma: 1300-1600 db. 

 

További részletes információk: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-128-20-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-

modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-1  
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