Foglalkoztatásbővítés ösztönzése
GINOP-5.3.12-19
1. A pályázat célja: A feszes munkaerőpiac egyfajta alkalmazkodási kényszert jelent a
vállalkozások számára. A munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevékenységük
bővítése a munkaerő-tartalékkal rendelkező térségekben.
Rendelkezésre álló forrás: 12 milliárd Ft
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 165 - 833 db
2. A pályázók köre:
Mikro-, kis- és közép vállalkozás, amelyek:


rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval), 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.

3. Támogatható tevékenységek:
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
a) Foglalkoztatotti létszám növelése:
Munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben meghatározott
székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén, amelyik


új létesítmény létrehozatalát vagy



egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítését, vagy



egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását
eredményezi.

Foglalkoztatotti létszám növelése tevékenységgel összefüggő elvárások:
a) Legalább 3 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát úgy, hogy annak az előző tizenkét hónap
átlagos statisztikai állományi létszámához képest az érintett telephelyen és a vállalkozás által
foglalkoztatottak számának nettó növekedését kell eredményeznie.
b) Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkozatásához igényelhető.
c) A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy részmunkaidőben
foglalkoztatott munkavállalóval.
d) A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak minimum 3 éves időszakra szóló határozott
idejű szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
e) Az 1. számú mérföldkő teljesítésével egyidejűleg igazolnia kell a teljes létszámnövekedést.
f) A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést
a toborzás során.
4. A támogatás mértéke:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 8 millió Ft maximum 90
millió Ft.
b) Támogatás intenzitás:
Támogatás
Támogatási kategória

intenzitás

Regionális



Dél-Dunántúl

beruházási támogatás



Észak-Magyarország



Észak-Alföld



Dél-Alföld

Mikro-, kisvállalkozás

70%

Középvállalkozás

60%

5. Elszámolható költségek:
Célcsoport (azaz foglalkoztatásbővítéséssel érintett munkavállalók) támogatásának költségei:
Célcsoport személyi jellegű ráfordításai:


munkabér és jogszabályban meghatározott bérpótlékok,



a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok, figyelemmel a
szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvénykeretében igénybe vett
adókedvezményre.

A projekt terhére elszámolt személyi jellegű ráfordítások kifizetésére kizárólag átutalással
kerülhet sor.
6. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások:
a) A munkavállalók havi munkabérének a foglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a
szakképzetlen munkavállaló esetében a mindenkori minimálbért, szakképzett munkavállaló
esetében a garantált bérminimumot, részmunkaidő esetén a garantált bérminimum arányos
részét.
b) A támogatást igénylő az a) pontban meghatározottnál magasabb havi munkabért is vállalhat,
ebben az esetben a havi bruttó munkabér maximális elszámolható költsége 350.000 Ft, az
efölött kifizetett munkabért saját forrásból kell biztosítania.
c) Az egy főre jutó támogatás maximális mértéke a meghatározott 2 teljes éves bérköltség
maximum 70%-a mikro-, kisvállalkozás esetén, maximum 60%-a középvállalkozás esetén.
d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében a munkavállaló által igazoltan
rehabilitációra fordított órák bérköltsége elszámolható.
7. Előleg igénylése:
Az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a
megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, de legfeljebb 22,5 millió forint mikro-, kisés középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén.

8. Területi korlátozás:
Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl
régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be.
9. Fenntartási kötelezettség:
Jelen felhívás keretében akkor nyújtható támogatás, ha kis- és középvállalkozás esetén a
beruházó a beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a beruházással létrejött új
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett
területen fenntartja.
10. A pályázat benyújtása:
A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra
között lehetséges.

