Foglalkoztatásbővítés ösztönzése (GINOP-5.3.12-19)
Támogatható
Foglalkoztatotti létszám növelése:
tevékenységek: Új munkavállaló foglalkoztatása 24 hónapon keresztül a támogatási kérelemben
meghatározott székhelyen vagy telephelyen olyan induló beruházás esetén,
amelyik
 új létesítmény létrehozatalát vagy
 egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, vagy
 egy meglévő létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem
gyártott termékekkel történő bővítését, vagy
 egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető
megváltoztatását eredményezi.
Támogatottak
köre:

Azon vállalkozások, melyek:
a)
b)
c)
d)

rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel, illetve
magyarországi székhellyel,
mikro-, kis- és középvállalkozások,
éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a pályázat beadását
megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

Jogi forma szerint:
e) Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiséggel rendelkező gazdasági
társaságok és non-profit gazdasági társaságok (Korlátolt felelősségű
társaság, Részvénytársaság, Közkereseti társaság, Betéti társaság, Külföldi
vállalkozás magyarországi fióktelepe, Nonprofit korlátolt felelősségű
társaság, Nonprofit részvénytársaság, Nonprofit közkereseti társaság,
Nonprofitbetéti társaság),
f) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek,
g) szövetkezetek.
Támogatás
formája
intenzitása:

Támogatás
összege:

Vissza nem térítendő támogatás
és

minimum 8 000 000 Ft - maximum 90 000 000 Ft

Elszámolható
költségek:

Foglalkoztatásra
vonatkozó
feltételek:

Az új munkavállalóval kapcsolatos költségek:


bérköltség (maximum bruttó 350.000 forint / fő / hó);



bérpótlékok;



munkáltatót terhelő járulékok;



Támogatás minimum 3 fő, maximum 15 fő foglalkozatásához
igényelhető;



A foglalkoztatotti létszám bővítés teljesíthető teljes munkaidőben vagy
részmunkaidőben foglalkoztatott (4 órás részfoglalkoztatás esetében 2
fő számít 1 fő foglalkozatotti létszám bővítésnek) munkavállalóval.
Részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatás
időtartama nem lehet 4 óránál kevesebb.
A projektben foglalkoztatott munkavállalóknak a támogatást igénylő
vállalkozással minimum 3 éves időszakra szóló határozott idejű
szerződéssel vagy határozatlan idejű szerződéssel kell rendelkeznie.
A támogatást igénylőnek vállalnia kell az illetékes Kormányhivatallal
való együttműködést a toborzás során az alábbiak szerint:
• munkaerőigényét bejelenti;
• a foglalkoztatási szerv által az adott álláshelyre kiközvetített
álláskeresőket
állásinterjúra
behívja,
az
állásinterjú
eredményéről a Kormányhivatalt tájékoztatja.




Területi
korlátozás:

Támogatási kérelem csak az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, DélAlföld, Dél-Dunántúl régiók területén megvalósítani tervezett projektre
nyújtható be. (Nem támogatható a Közép-Magyarország (Budapest,
illetve Pest megye), a Nyugat-Dunántúli, valamint a Közép-Dunántúli
régiók területén megvalósuló fejleszté).

Benyújtási
időpont:

A támogatási kérelmek benyújtása 2020. január 27. 12.00 óra és 2020.
június 01. 12.00 óra között lehetséges.

Előleg:

A vissza nem térítendő támogatás 25%-a.

