Kód

Pályázat címe

Kedvezményezettek
Országos

Munkahelymegőrzés támogatása 2020
(FELFÜGGESZTVE)

Keretösszeg
(Mrd Ft)

n.a.

„Azonnal cselekszünk”
létszámcsökkentési szándékát az állami foglalkoztatási szerv részére
Munkahelymegőrző támogatás – átmeneti nehézséggel küzdő
jelezte, és
vállalkozások foglalkoztatási kapacitásának megőrzése érdekében

Beadási határidő/
megjelenés ideje

A támogatásra rendelkezésre
álló források területileg eltérőek,
max. 25 / 90%
így a kérelem benyújtása is –e
szerint változik.

2,6

2021. december 31-ig

n.a.

a foglalkoztatót
terhelő bruttó
legfeljebb havi
bér és
100 ezer Ft
tényleges
teljes, napi 8 órás átutalásra
munkaidő
kerülő
esetében
szociális
hozzájárulási
adó 50%-a

2020. október 15-től
folyamatosan elérhető

munkaviszonyát a működésével összefüggő okból a munkahelymegőrző
támogatás nélkül felmondással megszüntetné.

Vállalkozások Munkaerő Támogatása Program

n.a.

Támogatás
mértéke

a le nem dolgozott munkaidőre
eső munkabér és szociális
hozzájárulási adó legfeljebb
100%-a támogatható, melynek
mértéke nem haladhatja meg a
csoportos létszámcsökkentés
által veszélyeztetett
munkavállalónak a támogatás
kedvezményezettje által
ténylegesen fizetendő munkabére
és szociális hozzájárulási adója
együttes összegének 25-90%-át.

A támogatásra az a munkáltató pályázhat, aki

ACS_MEGŐRZŐ

Támogatás
összege

támogatás
maximális
összege: 373
ezer Ft;
MF/93119-2/2020-ITM

Munkásszállások kialakítása

%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok;
tulajdonában álló gazdasági társaságok;

5

munkásszállási
férőhelyre jutó
támogatás
maximális
összege: 3 730
000 Ft

max. 80%

2020. november 2-től
2021. március 31-ig

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

n.a.

max. 100 mFt

max. 50%

2020. november 2-től
2020. november 22-ig

20

min. 1 milliárd Ft,
max. 6 milliárd Ft

max. 80%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
jelenik meg.

80 mFt

min. 0,1 millió Ft,
max. 7,5 millió Ft

max. 100%

A kitöltő program élesítésétől
2020. december 31-ig

n.a.

min. 20 millió Ft,
max. 200 millió Ft

max. 100%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
jelenik meg.

Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program 2020
(TERVEZET)

40

min. 50 millió Ft,
a legkisebb
támogatható
projektméret 100
millió Ft.

max. 50%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
megjelenik.

Ipar 4.0. program - 2020
(TERVEZET)

n.a.

min. 20 millió Ft,
max. 500 millió Ft

max. 100%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
jelenik meg.

n.a.

max. 240 mFt

max. 75%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
jelenik meg.

„Út a jövőbe” – Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő biztosítása mikro-, kis- és
középvállalkozásoknál elnevezésű központi munkaerő piaci programhoz
(TERVEZET)

n.a.

max. 200 mFt

max. 50%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. II. felében
jelenik meg.

Kompenzációs Program a Versenyképesség-növelés érdekében
Nagyvállalatok számára

50

n.a.

max. 50%

Támogatási szerződést a
pályázó és a támogató 2020.
december 31-ig köthet.

Kód

Pályázat címe

Európai Mezőgazdasági Garancia Alap:
Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzésének támogatása

Kedvezményezettek

működési engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy;

Ipar – Egyetem együttműködés
(TERVEZET)
Csak konzorciumban pályázható!

2020-1.1.3-IPARJOG

Szellemi alkotások hazai és nemzetközi szellemitulajdon-védelmét
szolgáló tevékenységek támogatása az alkotások
hasznosulásának előmozdítása érdekében

Beszállítói Fejlesztési Program 2020
(TERVEZET)

NFA - Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
(TERVEZET)

fióktelepei,

Kód

Pályázat címe

Kedvezményezettek

KKV START INNOVÁCIÓ
-2021(TERVEZET)

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

n.a.

max. 20 millió Ft

max. 60%

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2021. januárban
jelenik meg.

Konvergencia-régió
GINOP-1.2.7-20

Magyar Multi Program III. – A kiemelt növekedési potenciállal bíró
kis- és középvállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

12

min. 2.5 millió Ft,
max. 500 millió Ft

max. 50%

2020. szeptember 1-től
2021. január 28-ig

GINOP-1.2.9-20

Hátrányos helyzetű települeseken műkodő mikro- és
kisvallálkozasok fejlesztéseinek támogatása

5

min. 2 mFt,
max. 60 mFt.;

max. 70% /
100%

2021. január 19-től
2021. február 18-ig

GINOP-1.2.12-20
(TERVEZET)

Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak
támogatása

5,149

min. 30 mFt
max. 500 mFt

max. 60%

2021. február 4-től
2021. március 11-ig

GINOP-1.2.13-20
(TERVEZET)

Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba
hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket
n.a.
helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások
technológiaváltásának és kapacitásbővítésének támogatása

7

n.a.

n.a.

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2020. októberben
jelenik meg.

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kis- és középvállalkozások modern
üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása

7

min. 5 mFt, max
150 mFt.

max. 70%

2021. január 5-től
2021. máricus 4-ig

GINOP-3.4.1-20

Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (2. ütem)

5

min. 5 mFt,
max. 1800mFt.

max 90%

2020. november 20-tól
2021. január 26-ig

Új gyakornoki program

1

min. 2,5 mFt,
max. 22,176 mFt

max. 100%

2019. november 26-tól
2021. április 30-ig

GINOP-5.2.4-19
(FELFÜGGESZTVE)

Kód

GINOP-6.1.9-21
(TERVEZET)

Pályázat címe

Vállalati képzések támogatása a közlekedési ágazatban

Kedvezményezettek

n.a.

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

1

n.a.

n.a.

A pályázat aktuális felhívása
várhatóan 2021. szeptemberben
jelenik meg.

Kód

Pályázat címe

Kedvezményezettek

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

2,48

min. 1,5 mFt,
max. 120 mFt

max. 70%

2021. január 5-től
2021. február 4-ig

1,8

min. 20 mFt,
max. 600 mFt.

max. 100%

2020. január 20-tól
2021. február 22-ig

1500

min. 1 mFt,
max. 20 mrd Ft;

n.a.

Futamidő: legfeljebb 3-20 év

Közép-Magyarországi régió
Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének
PM_KOMPLEX_KKV_20 támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye
20
kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és
Szobi járásaiban

VEKOP-6.1.1-20

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

a) Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
b) Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
c) Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351,
353, 371, 373);
d) Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
e) Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi
személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO
529, 563, 565, 569);
f) Közalapítvány (GFO 561);
g) Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 572, 573, 575, 576, 599);
h) Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozások (GFO 118)
Hitelkonstrukciók

Növekedési Hitelprogram Hajrá

GINOP-8.3.5-18 / A

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése
célú Hitelprogram

118,673

min. 1 mFt
max. 150 mFt

VT: max. 95%

2018. szeptember 10-től
2020. december 31-ig

GINOP-8.3.5-18 / B
(FELFÜGGESZTVE)

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése
célú Hitelprogram

230,08

min. 1 mFt,
max. 300 mFt

VT: max. 90%

2018. szeptember 10-től
2020. november 01-ig

VEKOP-5.2.1-17
(FELFÜGGESZTVE)

Lakóépületek energiahatékonyságának és megújuló energia
felhasználásának növelését célzó hitel

9,41

Term.szem: min.
0,5 mFt, max.10
mFt;
Társasház,
VT: max. 90%
lak.szöv.: min.
0,5 mFt, max.
7mFt

2022. december 31-ig

Kód

Keretösszeg
(Mrd Ft)

Támogatás
összege

Támogatás
mértéke

Beadási határidő/
megjelenés ideje

MFB Krízis Hitel

180

min 1.000.000,Ft, max.
150.000.000,- Ft

Saját erő
mértéke:
0-10%

Futamidő: 1-10 év

MFB Versenyképességi Hitelprogram

150

min.100 millió Ft,
max. 10 milliárd
Ft

Saját erő
mértéke:
0-30%

Futamidő: 1-15 év

Agrár Széchenyi Kártya

n.a.

max. 200 millió Ft

n.a.

Futamidő: max. 3 év

Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel

n.a.

max. 750 mFt

n.a.

Futamidő: 2 év

Széchenyi Likviditási Hitel

n.a.

max. 250 mFt

n.a.

Futamidő: 3 év

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz

n.a.

max. 100 mFt

n.a.

Futamidő: 2 év

Széchenyi Beruházási Hitel Plusz

n.a.

500 ezer – 1
milliárd Ft

n.a.

Futamidő: max. 10 év

Széchenyi Turisztikai Kártya

100

min. 1 mFt
max. 250 mFt

n.a.

Futamidő: 1, 2 vagy 3 év

n.a.

n.a.

n.a.

2020. december 31-ig

Pályázat címe

Eximbank Kárenyhítő Hitelprogram
(TERVEZET)

Kedvezményezettek

n.a.
Nemzetközi

