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Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak 
támogatása 

 
Hatmilliárd forintból idén már második alkalommal hirdeti meg a 
Pénzügyminisztérium a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 
beruházásainak támogatására kiírt programját.  
 
A pályázat a kormány gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel 
összhangban a kkv-szektor versenyképességének növelését támogatja az új munkahelyek 
létrehozását eredményező beruházások segítésével, hozzájárulva ezzel a helyi gazdaságok 
megerősítéséhez, a területi kohézió erősítéséhez és a hátrányos helyzetű térségek 
felzárkóztatásához is.  
 
A központi programban a jelenlegi munkaerőpiaci helyzethez igazodva emelkedtek a 
kiegészítő támogatási összegek, továbbá egy újabb hátrányos helyzetű célcsoport - a hatodik 
életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nők - foglalkoztatásának kiemelt 
támogatását is elősegíti a program. 
 
A munkahelyteremtő támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély 
összegű (de minimis) támogatásként nyújtható, melynek mértéke új munkahelyenként 1,5 
millió forint lehet. Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként kiközvetített álláskereső 
foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer, amennyiben az elmúlt 12 hónap 
alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatott álláskereső személy 
felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5 millió, amennyiben pedig a beruházás 
befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő 
foglalkoztatását vállalják a pályázók, új munkahelyenként további 1,5 millió forint támogatást 
kaphatnak. 
 
Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók, amennyiben kedvezményezett 
járásban vagy településen hajtják végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még további 
400 ezer forint támogatást kaphatnak, így új munkahelyenként a vállalatok akár 3,4 millió Ft 
összegű támogatásban is részesülhetnek.  
 
A munkáltatónak a 2 éves foglalkoztatási kötelezettség mellett vállalnia kell, hogy a 
beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a beruházás befejezésétől 
számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti az érintett térségben. 



 
Az aktuális pályázati felhívás keretében a KKV-k továbbra is új eszközöket, gépeket 
szerezhetnek be, illetve a támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is 
fordíthatják (tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódóan). A munkaerő-piaci program 
pályázati időszaka 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig tart. A pályázaton való 
részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti 
kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége ad tájékoztatást. 
 
A pályázati dokumentáció az alábbi linkre kattintva letölthető: 
 
Letöltés 
 
Forrás: Pénzügyminisztérium 
 
 

Digitális Jólét Program 
 
2018 szeptemberétől 0%-os, legfeljebb 200 millió forint összegű uniós forrású hitelt 
igényelhetnek digitális fejlesztéseikhez a hazai kis- és közepes, illetve startup 
vállalkozások.  
 
A Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megjelent Digitális Jólét Hitelprogram célja, 
hogy kedvezményes finanszírozást nyújtson olyan innovatív vállalkozásoknak, amelyek a 
versenyképességüket erősítő, a Digitális Jólét Program (DJP) stratégiai célkitűzéseihez 
illeszkedő digitális fejlesztéseikhez keresnek forrást.  
 
Az előzetes piacelemzés szerint az érintett vállalkozási körnek csak korlátos lehetősége van 
finanszírozási források bevonására digitális termék- és szolgáltatásfejlesztési projektjeihez, 
ezért a DJP kezdeményezte a Digitális Jólét Hitelprogram (GINOP-8.2.6-18) elindítását.  
 
A 7,5 milliárd forint keretösszegű hitelprogram kedvezményes, 0%-os hitellel támogatja a 
mikro-, kis-, és középvállalkozások, startupok digitális termék- és szolgáltatás-fejlesztési 
projektjeit. A konvergencia régióban (azaz a közép-magyarországi régión kívül) működő 
vállalkozások 2018 szeptemberétől az MFB Pontokon igényelhetik a kedvezményes, 
minimum 5 millió, maximum 200 millió forint összegű hitelt. 
 
Az uniós forrásból, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 
keretében kialakított konstrukció újdonsága a nagyfokú rugalmasság. A hitelt – bizonyos 
kereteken belül - tárgyi eszköz beszerzésre, szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó 
költségekre és díjakra, jogi, közjegyzői és szabadalmi költségekre, hazai kiállításon, vásáron 
való részvétel költségeire, külpiaci terjeszkedést segítő szolgáltatások vásárlására, a projekt 
szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításaira, 
útiköltségre, kiküldetési költségre, vagy akár irodabérlésre is igénybe lehet venni. 
 
A hitelből finanszírozni tervezett projekteknek illeszkedniük kell a DJP stratégiai céljaihoz, 
ezért az igényeket egy előminősítés keretében a DJP által felkért ágazati digitalizációs 
szakértők véleményezik az innovatív tartalom, a megvalósíthatóság és a finanszírozhatóság 
szempontjait mérlegelve.  
 
A Digitális Jólét Pénzügyi Program eredményeként várhatóan 300-350 hazai vállalkozás 



digitális termék- és szolgáltatás-fejlesztési projektje jut visszatérítendő pénzügyi 
támogatáshoz, segítve az érintett vállalkozások eredményes bekapcsolódását a digitális 
ökoszisztémába. 
 
A hitelprogramról bővebb információ a www.palyazat.gov.hu/szechenyi_2020 és 
a www.mfb.hu oldalon érhető el. A Digitális Jólét Program stratégiai céljairól és az 
előminősítés szempontjairól a digitalisjoletprogram.hu oldal nyújt további információt. 
 
Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 
 
Módosult „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” 

című felhívás dokumentációja 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára 
nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi 
pontokat érintik: 
1. A felhívás 8. pontja (Szakmai mellékletek) kiegészült a 14. számú Kormányhivatal 
igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról című melléklettel. 
 
2. A felhívás 3.4.1.1 B) 9. pontja előírja, hogy a Kedvezményezett köteles a támogatási 
kérelem benyújtásától kezdődően a minimális jogosultsági feltételként előírt, legalább 6 000 
STÉ üzemméretet fenntartani a működtetési időszak végéig, továbbá a támogatást igénylő az 
Üzleti Terv II/2. pontjában vállalást tehetett arra vonatkozóan, hogy a működtetési időszak 4. 
év végére a támogatási kérelem benyújtásakor igazolt STÉ értéket megnöveli. Ezek 
igazolására – a felhívás 4.1. pontjában megjelölteken túl - a 14. számú melléklet is 
felhasználható, amellyel olyan területre vonatkozó STÉ érték is igazolható, amely a TERA 
kérelemben nem szerepel. 
 
3. A felhívásban korábban szereplő Támogatói Okirat „kézbesítése” meghatározás helyett a 
továbbiakban a Támogatói Okirat „hatályba lépését” meghatározást tartalmazza a felhívás. 
 
4. A fenti módosításokkal összhangban módosul a 9. számú melléklet (Jogkövetkezmények), 
13. számú melléklet (Szakmai beszámoló) valamint a Támogatói Okirat is. 
 
www.palyazat.gov.hu/kozlemenyek 
 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 
 

IV. LECSÓFŐZŐ VIGASSÁG ÉS FALUNAP KÁLLÓN 
2018.07.28. 

Program 
 

SZURDOKPÜSPÖKI XI. LIBAFESZTIVÁL 
2018.08.11. 

Program 



 
 

FALUNAP MÁTRAKERESZTES 
2018.08.12. 

Program 
 
 

KÜRT KÖZSÉGEK TALÁLKOZÓJA, FALUNAP ERDŐKÜRT 
2018.08.17.-18. 

Program 
 
 

SZENT ISVÁN ÜNNEPE PÁSZTÓ 
2018.08.20. 

Program 
 

 
 
Ezt az ingyenes hírlevelet azért kapta, mert email címének megadásával regisztrált irodánkban, 
rendezvényeinken vagy emailben. Amennyiben a jövőben nem kívánja megkapni hírlevelünket, úgy kérjük, 
kattintson ide: LEIRATKOZÁS vagy ezt megteheti a leiratkozas@cserhatalja.eu email címen. 
Ezt követően töröljük hírlevél szolgáltatással kapcsolatos nyilvántartásunkból, és biztosítjuk, hogy a Cserhátalja 
Vidékfejlesztési Egyesülettől elektronikus hírlevelet a továbbiakban nem fog kapni. További tájékoztatásért, 
információért vagy adatmódosítást illetően levelét az info@cserhatalja.eu címre küldheti. 
Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület adatkezelési szabályzat: 
Adatkezelési szabályzat letöltés 
 

 

Cserhátalja Vidékfejlesztési Egyesület (3053 Kozárd, Fő út 12.)  
Munkaszervezeti iroda címe/Levélcím: 3053 Kozárd, Külterület 095. 
Tel: +36-32-491-050 * Fax: +36-32-491-076  
Email: info@cserhatalja.eu Web: www.cserhatalja.eu 

 


