KKV kapacitásbővítő támogatás
GINOP-5.3.17-21
A munkavállalói létszám növelése és a kapacitások bővítése céljából pályázható vissza nem térítendő
támogatás.

Benyújtási határidő

2021. szeptember 27-től – a keret kimerüléséig, de legfeljebb 2021
december 31-ig
Vissza nem térítendő támogatás!

Támogatás formája
Benyújtás formája

Elektronikus úton, Ügyfélkapus azonosítás után a Kincstár által
biztosított elektronikus űrlapon, a Kormány által kötelezően
biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással kell benyújtani.

Pályázók köre

Rendelkezésre álló keretösszeg:
Támogatás összege

A folyamat teljes mértékben elektronikus.
 Mikro-, kis-, és középvállalkozások legalább egy lezárt teljes
üzleti évvel;
 Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég.
 Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási
kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum egy fő volt.
 Támogatási kérelem konzorciumi formában nem nyújtható be.
13,7 milliárd forint
Munkavállalónként a bérköltség és annak legalább 30%-ában,
legfeljebb 40%-ában meghatározott százalékos átalány, legfeljebb
4 000 000 forint.
A támogatói okiratban jóváhagyott bérköltség legfeljebb 100%-a.

Előleg




Támogatási intenzitás

Támogatásban részesülhet

Támogatásban nem részesíthetők köre

Elszámolható költségek

Az átalány regisztrált álláskereső esetében 35%-ra,
Legalább hat hónapja nyilvántartott, 25 év alatti álláskereső,
vagy legalább tizenkét hónapja nyilvántartott, 25 év feletti
álláskereső esetében 40%-ra növelhető.
 Legalább 3 fő, legfeljebb 25 fő új munkavállaló.
 Teljes munkaidőben vagy legalább napi négy órát elérő
részmunkaidőben foglalkoztatott.
 A munkavállaló bértámogatása legfeljebb 8 havi
bérköltségéhez igényelhető.
 Egy főre legfeljebb havi bruttó 309 000 forint bérköltség és a
bérköltséget terhelő szociális hozzájárulási adó mértékéig,
valamint a bérköltség 30, 35 vagy 40%--át kitevő átalány.
 Elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához igényelt
támogatás esetén.
 A kérelmében megadott megvalósítási helyszín a
megvalósításra nem alkalmas.
Az átalány egyszerűsített költségelszámolás keretében
•
eszközbeszerzésre,
•
immateriális javak beszerzésére, valamint
•
kötelező tájékoztatás költségére használható fel.
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Feltételek, vállalások











A felhívás megjelenését megelőző hónap (augusztus)
átlagos statisztikai állományi létszámához képest nettó
növekedést eredményez.
A minimálisan elvárt létszámnövekedés három fő;
Munkavállalókkal határozatlan idejű vagy legalább 16
hónapra szóló határozott idejű munkaszerződést köt.
A támogatói okirat kiadását követő 90. napon igazolja a
teljes létszámnövekedést.
Munkavállalók
bérkifizetéseiről
a
támogatott
foglalkoztatási időszakot követő hónap 15. napjáig
elszámolást kell benyújtani.
Vállalja, hogy az üres álláshelyeit a KarrierM állásportál
honlapján rögzíti.
A kérelem benyújtását követően - a támogatási jogviszony
fennállása alatt - helyszíni ellenőrzés lefolytatására
jogosultak a támogatást igénylő székhelyén.
A
benyújtott
projektek
értékelése
szakmai
szempontrendszer alapján történik. A maximális
pontszám 60%-át el nem érő projekt nem támogatható.

Pályázat eredeti forrása:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kkv-kapacitasbovito-tamogatas
Kapcsolódó anyagok:
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/kkv-kapacitasbovito-tamogatas/4135/
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