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PROJEKT CÉLJA

A program elsődleges célja a közvetlen
munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai
rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy
felnőttképzésben megszerzett szakképesítés
hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai
munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a
későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

• Egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti év
• Magyarországon székhely, telephely
• Kettős könyvvitel (EV esetén nem elvárás)
• Éves átlagos statisztikai állományi létszám min.

1fő
• Mikro- kis- és középvállalkozások (egyéni vállalkozók

is)



MEGVALÓSÍTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

• Gyakornok foglalkoztatás
• Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység
• Adminisztrációs tevékenység
• Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás
• Megváltozott munkaképességű gyakornok

foglalkoztatása
• A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a

munkavégzéshez szükséges eszközök,
immateriális javak beszerzése



CÉLCSOPORT

• 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony
megkezdésekor a regisztráció időpontjában

• Országos Képzési Jegyzékben szereplő
képesítéssel rendelkezik

• a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor
oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat
tanulmányokat és nem is dolgozik

• nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel
• nem állt munkaviszonyban a Támogatást

igénylőnél
• Ifjúsági Garancia programban regisztrált



GYAKORNOK FOGLALKOZTATÁSA

• 9+4,5 hónap időtartam
• heti 40 órás munkaviszony
• Gyakornok bruttó havi munkabére:

161.000 Ft – 250.000 Ft (2017)
180.500 Ft – 250.000 Ft (2018)



VÁLLALATI GYAKORNOKI KAPCSOLATTARTÓ

• Legalább középfokú végzettség
• Legalább 3 év 2 év munkatapasztalat
• Legalább 1 éves munkaviszony a támogatást

igénylőnél
• 1-3 gyakornokhoz kapcsolódóan egy

kapcsolattartó, 4-6 gyakornok 2, 7 felett 3.
• Támogatás mértéke kapcsolattartóként bruttó

75.000 Ft. 80.000 Ft (munkabér esetén: bér+járulék)



FŐBB SZÁMOK 

• Támogatási intenzitás: 100%
• Támogatás mértéke: 1.900.000 2.300.000– 30.000.000 Ft

• ERFA költség: a teljes elszámolható költség 25%-a
(min: ~ 1.000.000 Ft)

• Gyakornok foglalkoztatása: 9 hónap támogatott
+4,5 hónap saját forrás

• Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkozatása:
a gyakornok foglalkoztatásának ideje alatt (9
hónap) bruttó 80.000 Ft támogatás



KOMBINÁLT TERMÉKEK 
ÉS TÁMOGATOTT HITELEK

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA



- Pénzügyi eszközök (önálló és kombinált 
lehetőségek)

- A Magyar Fejlesztési Bank a hitelek folyósítója
- Piacinál kedvezőbb feltételek (2% / 0%)
- Több területet érintenek – gazdaságfejlesztés
- Lakosság számára is elérhetőek (lakossági 

energetika – 0%)
- MFB Pontok országszerte  (Kecskemét, Kiskunfélegyháza –

FÓKUSZ Takarékszövetkezet)

A GINOP-8-AS PRIORITÁS



• Mikro-, kis- és középvállalkozások 
kapacitásbővítő beruházásainak támogatása 
kombinált hiteltermék keretében 

• 2017. február 15-től benyújtható
• Internetes kitöltő felületen (EPTK)
• „Egy ablakos” rendszerben

GINOP-1.2.3-8.3.4-16



A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS ÉS A 
TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA 

• Támogatási programra rendelkezésre álló tervezett 
keretösszeg 112,5 milliárd Ft (jelenleg 70 Mrd igénnyel)

� vissza nem térítend ő támogatás összege: 37,5 
milliárd Ft 

� kölcsön összege: 75 milliárd Ft. 

• A támogatott támogatási kérelmek: 2500-5000 db. 
• vissza nem térítendő támogatás 5-50 millió Ft - max. 30%
• kedvezményes kamatozású kölcsön 10-145 millió Ft  -

min. 60%



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

� Mikro-, kis-, és középvállalkozások
� Legalább egy teljes lezárt üzleti év
� A statisztikai állományi létszám legalább 

egy fő a támogatásigénylést megelőző 
lezárt üzleti évben

� Lezárt teljes üzleti év árbevétele, EV-k
esetében adóalapba beszámított 
bevétele minimum  15 millió forint 

� Magyarországon székhellyel, fiókteleppel 
rendelkezik

� Kettős könyvvitel



A PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ 
TEVÉKENYSÉGEK 

• A fejlesztendő tevékenység végzéséhez 
szükséges, új eszköz beszerzése – 20%

• Termelő és szolgáltató tevékenységekhez 
kapcsolódó új épület építése , meglévő 
bővítése, átalakítása, korszerűsítése – 80% / 
200.000 Ft/m2

• Információs technológia-fejlesztés, új 
informatikai eszközök és szoftverek – 15%

• Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó 
gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések



TARTALMI ÉS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK

Kritériumok: 
- Feldolgozóipari tevékenység (fő vagy fejlesztendő)
- Nagy növekedési potenciál (5%)
- Exportra (is) termel (15%)
- Együttműködések - Klasztertagság (AK, AIK)
- Innovatív (K+F, iparjogvédelem)
- Megújuló energia termeléshez kapcsolódik
- Szabad vállalkozási zóna területén 

- Objektív feltételek : működés időtartama, váll. mérete, 
alulreprezentált célcsoport 
- Gazdasági mutatószámok (Nettó árbevétel arányos 
beruházás, Üzemi eredmény aránya)



KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK 

• A fenntartási időszak végéig a projektet fent kell 
tartani 

• A folyósított teljes kölcsönösszeget a 
kölcsönszerződésben foglalt feltételeknek 
megfelelően törleszti

• Kötelező adatszolgáltatás



A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
IDŐTARTAM ÉS A KÖLCSÖN TÖRLESZTÉSE, ÖNER Ő 

• Támogatói Okirat hatályba lépését követően 
legfeljebb 18 hónap áll rendelkezése

• A tőketartozás törlesztését a türelmi idő lejártát 
követően meg kell kezdeni 
� A türelmi idő a rendelkezésre tartás végétől számított maximum 6 hónap, de maximum a 

szerződéskötéstől számított 36 hónap. 

• A kamatfizetés tekintetében türelmi idő nincs 
• Előtörlesztés megengedett
• A támogatást igénylőnek legalább a projekt 

összköltségének 10%-át kitevő önerővel kell 
rendelkeznie

• Az önerő csak saját forrásból állhat



A PÉNZÜGYI TERMÉK KERETÉBEN NYÚJTOTT 
KÖLCSÖN JELLEMZ ŐI

• Kamat  2% / év 
• Kezelési költség nem kerül felszámításra
• Rendelkezésre tartási jutalék nem kerül felszámításra  
• Előtörlesztési díj nem kerül felszámításra 
• Késedelmi kamat: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (Ptk.) 6:48 §-ában meghatározott mértékű 
késedelmi kamat

• A Végső Kedvezményezett által kezdeményezett 
szerződésmódosítás díja: Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, 
de minimum 50.000 Ft 

• A kölcsön futamideje: eszköz 7 év, ingatlan beruházás max. 
15 év, immateriális javak: max. 5 év 

• Rendelkezésre tartási idő: max. 12 hónap
• Türelmi idő: max. 36 hónap



TÁMOGATOTT HITEL – GINOP-8

• GINOP-8.3.1-16 Mikro-, kis-és 
középvállalkozások versenyképességének 
növelése célú Hitelprogram



CÉLKITŰZÉSEK

• Keretösszeg: 70 milliárd Ft
• Cél: KKV-k versenyképességének 

növelése, illetve a korszerű termék- és 
szolgáltatásfejlesztési képességek 
megteremtése és bővítésének támogatása

• 2017. március 17-én átmenetileg 
felfüggesztésre került



IGÉNYLŐK KÖRE

Kölcsönfelvevők köre

• Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai
Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország
területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan
életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy
nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és
középvállalkozások

• Támogatásra jogosult: mikro-, kis- és középvállalkozásnak
minősül, nem kell lezárt üzleti évvel rendelkezni

• Mezőgazdasági termelő vállalkozások nem, desztillált
szeszesital forgalmazó nem, de pl. étterem igen



FELHASZNÁLÁS

• Beruházási hitel
• Új eszköz / használt eszköz beszerzése 
• Nem mezőgazdasági termelő vállalkozások 

élelmiszeripai projektjei
• Turisztikai fejlesztések (szálláshely, fürdő)
• Gépjármű vásárlás 
• 30%-os készletbeszerzés
• Ingatlanvásárlás – max. 10%-ig
• Telephelyek építése, bővítése, korszerűsítése (bérelt 

is lehet: bérleti szerződés, hozzájárulás a 
beterheléshez)

• Jármű igen, személygépjármű nem 



PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

• Kamat: 0 %/év 
• Kezelési költség: Nincs 
• Rendelkezésre tartási díj: Nincs 
• Előtörlesztési díj: Nincs 
• Beruházás tárgy a fedezet (kötelezően)



PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

Kölcsön összege: Minimum 1 millió Ft – Maximum 600 millió

Saját forrás: Projekt elszámolható költségének legalább 10%-a –
kivéve használt gépjármű beszerzés, ahol minimum 20 %.

150 M Ft alatt egyszerű eljárásrend – KÉR rendszer / 150M 
felett egyedi bírálat

- Futamidő: Ingatlan: 15 év  Eszköz: 7 év / 5 év de: amortizáció

- Megvalósítás: 24 hónap, 6 hónappal kitolható

- A hitelösszeg max. az árbevétel négyszerese (150 m Ft felett)



AZ IGÉNYLÉS MÓDJA

- A Kölcsön kizárólag a Hitelkérelmi nyomtatvány
kitöltésével és a kötelezően előírt mellékletek
csatolásával igényelhető.

- A hitelkérelem csak az MFB Zrt.-vel szerződéses
kapcsolatban álló, megfelelő jogosítvánnyal
rendelkező Közvetítőhöz nyújtható be. A Közvetítők
listáját az MFB Zrt. a honlapján teszi közzé.
(Kecskemét, Kiskunfélegyháza - FÓKUSZ
Takarékszövetkezet)



VÁLLALATI IKT FEJLESZTÉSEK

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének
támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Támogatható tevékenységek bemutatása

I. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések
támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis
vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás
bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).

II. Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati
szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k
körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).



VÁLLALATI IKT FEJLESZTÉSEK

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések ,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének
támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

Fejleszthető területek:

Vállalati CRM, értékesítés terület ; Gyártási terület ; Humán
erőforrás menedzsment és bérszámfejtés; Kontrolling és
döntéstámogatás; Beszerzési, logisztikai terület ; Táv- és
csoportmunka támogatás; Pénzügyi, számviteli terület;
Internetes értékesítés (Vállalati webáruház); Internetes
megjelenés (Vállalati portál); Munkafolyamat-irányítási
megoldás (workflow); Elektronikus iratkezelési megoldás;
Tudásmenedzsment specializált megoldás; Online (elektronikus)
fizetési megoldás; Szolgáltatásmenedzsment



VÁLLALATI IKT FEJLESZTÉSEK

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések ,
felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének
támogatása - GINOP-3.2.2-8.2.4-16

A támogatás mértéke, összege 
- Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 
millió forint, maximum 24 millió forint – mértéke 35% / 40%
- A kölcsön összege: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft 
lehet - mértéke 50% / 55%
- A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható 
költségének legalább 10%-a.
- A vissza nem térítendő támogatás összegének kisebbnek kell lennie a 
kölcsön összegénél. 

Pályázók köre
- KKV-k / 2 fő statisztikai létszám



INDULÓ VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása -
GINOP-5.2.7-17

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása -
GINOP 5.1.10-17



PROGRAM CÉLJA

Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új
egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező,
vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év
közötti fiatalok és 30 év feletti álláskeres ők
felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti
tervük kialakításához nyújtott ismeret- és
készségfejlesztéssel, valamint vissza nem
térítendő források támogatásával a jóváhagyott
üzleti terv alapján indított vállalkozásuk
tőketámogatásához.



TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE

• A GINOP-5.1.9-17 programban résztvevő, 18-25
éves diplomával nem rendelkezők, 25-30 év közötti
diplomások, és 30 év felett regisztrált álláskereső
fiatalok által létrehozott vállalkozások, amelyek

– rendelkeznek jóváhagyott üzleti tervvel
– képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal

• Jogi forma szerint
– kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági

társaságok közül: Kft. Bt.
– SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
– KATA-s vállalkozók: EV. Bt.



VÁLASZTHATÓ, ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

• Projekt-előkészítési tevékenységek:
Cégalapítás, kötelező engedélyek

• Eszközbeszerzés
• Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
• Információs technológia-fejlesztés
• Egyéb immateriális javak beszerzése
• Piacra jutás támogatása, marketing
• Képzéseken való részvétel
• Tanácsadás igénybevétele
• Anyagbeszerzés



ÖSSZEFOGLALÁS

• Cél: álláskeresőkből sikeres vállalkozók
• Támogatást igénylők: álláskeresők által alapított

társas vagy egyéni vállalkozás
• Feltétel: sikeres képzés, elfogadott üzleti terv
• Benyújtás: 2017. június 30-tól lehetséges az EPTK

kitöltő felületén
• Támogatási összeg: 2 millió – 3 millió Ft.
• Intenzitás: 100%!
• Minimum 5 db kialakított piaci kapcsolat
• Első lezárt teljes üzleti év árbevétel: 500 eFt.
• A fenntartási időszak 3 év



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Sarok Krisztián
e-mail:  sarok.krisztian@szpi.hu
telefon: 20/232 5999
www.szpi.hu

Lajosmizse, 2017. ÁPRILIS 11.

SZÉCHENYI PROGRAMIRODA


