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A felhívás célja 

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten 
a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-
besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. 
Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében jelen Felhívás kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének 
növelése és technológiai megújulásának támogatása, az ehhez kapcsolódó fejlesztéseinek támogatására, valamint a 
hazai kkv-k versenyképességének javítása, segítése a gazdaságban végbemenő folyamatokhoz való 
alkalmazkodásban, a szükséges felzárkózásban, és a megnyíló új lehetőségek kihasználásában. 
A felhívás olyan kkv-kat támogat, amelyek elkötelezettek termelékenységük növelésére és nyitottak a fejlődésre és 
technológiai megújulásra, figyelemmel a koronavírus gazdasági hatásai által leginkább sújtott vállalkozások 
nehézségeire. 

A projekt területi korlátozása 

 A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió 
(Budapest, Pest megye) területén lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. 

 A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. 

 A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg. 

Támogatást igénylők köre 

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások: 
a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az 

előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), 
b) amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, 
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős 

könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén 
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozások fióktelepei. 

 
Jogi forma szerint: 

 egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek 

 szövetkezetek 
 
Gazdálkodási formakód szerint: 

 113 Korlátolt felelősségű társaság 

 114 Részvénytársaság 

 116 Közkereseti társaság 

 117 Betéti társaság 

 121 Szociális szövetkezet 

 124 Agrárgazdasági szövetkezet 

 129 Egyéb szövetkezet 

 131 Ügyvédi iroda 

 141 Európai részvénytársaság (SE) 

 142 Európai szövetkezet (SCE) 

 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 

 228 Egyéni cég 

 231 Egyéni vállalkozó 
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A támogatás mértéke, összege 

 A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18,816 milliárd Ft. 

 A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750-1000 db. 

 Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 5.000.000 Ft, max. 153.500.000 Ft, az alábbi 
feltételek szerint: 

o Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi átlagos 
statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint: 

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

Ft/alkalmazott a 10. főtől; 
 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. 

Önerő 

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. 

Előleg igénylése 

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt 
visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 153,5 millió Ft. 

Önállóan támogatható tevékenységek 

Az önállóan támogatható tevékenységek költségének el kell érniük a projekt elszámolható összköltségének 
legalább 20%-át. 

a) 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. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek 

Az önállóan nem támogatható tevékenységek költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható 
összköltségének 80%-át. 

b) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el); 
c) Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó 

gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó 
(szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 
20%-át érhetik el); 

d) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, 
korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el); 

e) Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, 
valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. o) pontjában 
részletezett szolgáltatástípusok (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el); 

f) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő 
képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (összesen 
legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el); 
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g) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési 
folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával 
(legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el); 

h) Általános (rezsi) költségek (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 1%-át érheti el); 
i) Ingatlan bérlés (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el a 

forgóeszközökkel együtt); 
j) Forgóeszköz vásárlás (összesen legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 10%-át érheti el az 

ingatlan bérleti díjjal együtt). 

Kötelező vállalások 

1. 90%-os foglalkoztatás megtartás: 

 Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi átlagos statisztikai állományi létszám legalább 90%-
ának megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a megvalósítási időszak során, 

 A kötelező vállalás teljesítése a megvalósítási időszak teljes hónapjaira vonatkozó havi átlagos statisztikai 
állományi létszámok (fő) átlaga alapján kerül ellenőrzésre; 

 A kötelező vállalás nem teljesítése szankcionálásra kerül. 

Az elszámolható költségek köre 

1. Beruházási költségek 

 Eszközbeszerzés költségei: 

o Új eszközök, gépek beszerzése (egyenként minimum nettó 200.000 Ft) 

o Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, új hardver beszerzése (egyenként minimum nettó 100.000 
Ft) 

o Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök 
beszerzésének költsége (amennyiben tárgyi eszközként kerülnek aktiválásra) 

 az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos 
költsége 

 a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó 
rendszerfejlesztés) fajlagos költsége 

o Forgóeszközök költsége 
 A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség 
 Fogyóeszközök költsége 

 Építéshez kapcsolódó költségek: 
o ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj 

(kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges) 

 Immateriális javak beszerzésének költsége: 

o Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése (kizárólag a Modern Vállalkozások 

Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége 
maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet) 

o Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára 
2. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei 

 Képzéshez kapcsolódó költségek 

 Egyéb szakértői szolgáltatási költségek 

 Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj 
3. Általános (rezsi) költségek 

 
A Felhívás 1. számú mellékleteként megtalálható az elszámolható informatikai eszközök körét meghatározó Vámtarifa Szám (VTSZ) 
szerinti lista. A projekt keretében a Felhívás 3.1.2 b) pont szerinti tevékenységhez kapcsolódóan csak a listán feltüntetett VTSZ szám 
alá tartozó eszközök kerülhetnek beszerzésre - beleértve a tartozékokat is - amennyiben az adott eszköz a fejlesztendő tevékenység 
végzéséhez szükséges és a Felhívás céljával összhangban van. 

http://www.albacomp.hu/
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Az elszámolható szoftverek körét meghatározó TESZOR lista a Felhívás 2. számú szakmai mellékleteként található.  
A projekt keretében csak a listán feltüntetett TESZOR szám alá tartozó szoftverek kerülhetnek beszerzésre.  
Vállalati infokommunikációs rendszerek, megoldások beszerzése esetén az előírt követelményeket a Felhívás 7. sz. szakmai 
melléklete tartalmazza. 

A projekt végrehajtás időtartama 

 Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető akkor, ha a 
projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül 
fizikailag befejezettnek. 

 A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz 
kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és 
kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi 2020. március 11. napnál. 

 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 18 hónap áll 
rendelkezésre. A 18 hónapos határidőn túli befejezés a Támogatói Okirat visszavonását vonja maga után. 

 A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának 
határideje a fizikai befejezést követő 60 nap, de legkésőbb 2022. március 31. a két időpont közül a korábbi az 
irányadó. 

 Egyszerűsített elszámolásra és szállítói finanszírozásra jelen felhívás keretében nincs lehetőség. 

Fenntartási kötelezettség 

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében 
létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani. 

Eredményességi mérés 

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt 
megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – az egy éves fenntartási időszakot követően visszamért – 
eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá. 
Eredményesség mérésre két alkalommal kerül sor a benyújtott projekt esetében: 

1. A kötelező vállalás teljesülésének vizsgálata a projekt megvalósítását követően; 
2. Az eredményességmérés időpontja: záró pénzügyi elszámolás elfogadásának időpontjában. A projekt fizikai 

befejezését követő első lezárt üzleti év, amely az 1. (Záró) Projekt Fenntartási Jelentésben kerül ellenőrzésre. 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 

 A támogatási kérelmek benyújtása 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges. 

 A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül. 
 
 
Amennyiben szívesen pályázna, kérjük, írjon nekünk az info@albacomp.hu e-mail címre vagy hívja központi 
munkatársainkat az alábbi elérhetőségeken: 
 

Gyöpösné Damsits Renáta +36 22 200-841 +36 20 523-6541 

Karácsony Sándor +36 22 200-842 +36 20 486-5553 

Lunk Andrea +36 96 828-384 +36 20 982-4332 
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