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Megjelent a „GINOP-5.3.12-19 „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése”  
című felhívás 

 
Megjelent a Foglalkoztatásbővítés ösztönzése című pályázati felhívás a Gazdaságfejlesztési és 
Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében, amely 12 milliárd forintos keretösszegével 
segíti majd a mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának növelését.  
 
A munkaerőpiac változásai folyamatos alkalmazkodást igényelnek a vállalkozásoktól. A 
munkaerőhiány kezelésének egyik lehetséges módja a tevékenységük bővítése a munkaerő-
tartalékkal rendelkező térségekben. A támogatás az ország azon négy régiójában érhető majd 
el, ahol a foglalkoztatási ráta az országos átlag alatti szinten volt 2017-ben, így Észak-
Alföldön, Észak-Magyarországon, Dél-Dunántúlon és Dél-Alföldön. 
 
A felhívásra azok a vállalkozások nyújthatnak majd be támogatási kérelmet, amelyek 
vállalják, hogy az adott régiók valamelyikében működő vagy újonnan létrehozott telephelyen 
legalább 3, maximum 15 fővel bővítik a foglalkoztatottak számát, a beruházással létrejött új 
munkahelyeket a munkahely első betöltésétől számított legalább három évig az érintett 
területen fenntartják, és akik vállalják a kormányhivatallal való együttműködést a toborzás 
során. 
 
Az igényelhető támogatás minimum 8, maximum 90 millió forint lesz. Az egy főre jutó 
támogatás maximális mértéke a becsült 2 teljes éves bérköltség 70 százaléka kisvállalkozás, 
illetve 60 százaléka középvállalkozás esetén. A havi bruttó munkabér maximális elszámolható 
költségeként legfeljebb 350 000 forint vehető figyelembe. 
 
Az új munkavállaló 24 hónapon keresztül történő foglalkoztatása olyan induló beruházás 



esetén támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, vagy egy meglévő létesítmény 
kapacitásának bővítését, vagy termékkínálatának új termékekkel való bővítését, illetve egy 
meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi. 
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020. június 01. 12.00 óra 
között lehetséges. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

Ismét megnyílt az „Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek 
feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások” című (VP5-8.6.1-17 

kódszámú) pályázati felhívás 
 
 
A támogatási kérelem benyújtásának utolsó határideje 2020. december 31-re módosult. A 
felhívás célja az erdőgazdálkodás hatékonyságának javításához és a természetközeli 
gazdálkodási módok elterjedéséhez szükséges eszközök és géppark kialakításának ösztönzése, 
valamint az erdei termékek és melléktermékek gazdasági hasznosításához szükséges 
elsődleges feldolgozást szolgáló gépek és berendezések biztosítása, beleértve a lokális 
megújuló energia rendszer kiszolgálását, faipari feldolgozás előkészítését szolgáló gépeket, 
technológiát is. 
 
A pályázat keretén belül támogatható tevékenységek az erdőgazdálkodás hatékonyságának 
javításához szükséges gépek és eszközök beszerzésére irányulnak, melyek: 
1. az erdőgazdálkodásban használt gépek, 
2. fatermékek felkészítését szolgáló gépek, 
3. erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló 
fejlesztések. 
 
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a korábbi 4,00 milliárd Ft-hoz képest 6,33 
milliárd Ft-ra emelkedett. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: támogatást 
igénylőnként maximum 100 millió Ft.  
 
A támogatási intenzitása a Közép-Magyarországi régióban 40%, az összes többi régióban 
50%. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent „A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó 
beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén” című,  

VP3-4.2.1-4.2.2-19 kódszámú felhívás 
 
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a REL együttműködési csoportokban részt vevő 
mezőgazdasági termelők számára élelmiszer-előállításhoz kapcsolódó beruházások 
végrehajtására. Jelen felhívás a REL együttműködési csoportok tagjai számára olyan 
élelmiszeripari és borászati fejlesztések végrehajtására ad lehetőséget, amelyek hozzásegítik 
őket tevékenységük gazdaságos folytatásához.  
 



A megtermelt javak jelentős része esetében szükséges a termelést feldolgozással 
továbbfejleszteni mind a végfelhasználó vásárlói igények kiszolgálása, mind a szezonalitás 
kiküszöbölése, mind a minél nagyobb jövedelmezőség érdekében. További cél a saját, illetve 
az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartása, az ágazati szereplők versenyképességének javítása, 
valamint a környezeti szempontok figyelembevételével történő fejlesztések megvalósítása. 
 
A felhívás keretében támogatásra kizárólag a VP3-16.4.1-17 kódszámú, Együttműködések 
támogatása a REL és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért című 
felhívás keretében - a projekttervük alapján - támogatásban részesült REL együttműködési 
csoportok mezőgazdasági termelő tagjai jogosultak. 
 
A támogatási kérelmek benyújtására 2020. február 10. napjától 2022. február 9. napjáig van 
lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 
1,5 milliárd Ft. 
 
Felhívás letöltése 
 
 

Módosult az „Együttműködések támogatása a REL és a helyi piacok 
kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című  

VP3-16.4.1-17 kódszámú felhívás 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Együttműködések támogatása a REL és a 
helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért” című (VP3-16.4.1-17 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
 
Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi 
pontokat érintik: 
 Módosult az 1.1. A felhívás indokoltsága és célja fejezet 
 Módosult a 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet 
 Módosult a felhívás 4.3 pontja: A támogatási kérelmek benyújtására 2017. június 19. 

napjától 2020. március 31. napjáig van lehetőség. 
 
IH közlemény elérés 
 
 
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 
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