
 

 

 

 

Pályázati lehetőség 

 
 

2019.10.07-én nyitotta meg az Ofa ’Út a jövőbe ’-Innovatív munkahelyek, képzett munkaerő 

biztosítása mikro-,  kis-, és középvállalkozásoknak elnevezésű központi munkaerőpiaci 

programját.  

 

Beadás dátuma: 2019. október 7-től 2020. február 29-ig  

Rendelkezésre álló keretösszeg: 4.786.996.334 Ft támogatás  

Támogatás összege: támogatás összege minimum 10 millió Ft, maximum 150 millió Ft, 

hátrányos helyzetű térségben13 megvalósuló beruházás esetében maximum 200 millió Ft.  

Megvalósításra rendelkezésre álló időtartam: A pályázat által érintett beruházási projekt 

fizikai befejezésének határideje: 2021. december 31.  

Fenntartási kötelezettség: a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig  

Támogatás mértéke, összege: VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS (Támogatás) 

– 25-50% a projekt megvalósulási helyszínétől függően  

 

Megvalósulási helyszínek:  

A támogatás maximális mértéke - beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami 

támogatást is - az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdése szerint meghatározott mérték, de legfeljebb 

az összes elszámolható költség 50%-a, az alábbiak szerint: 

 

- az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban 

megvalósuló projektek esetében a mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt 

összes elszámolható költségének maximum 50%-a; 

 

- a Közép-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 50%-a, középvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a; 

 

- a Nyugat-Dunántúl régióban megvalósuló projektek esetében a mikro- és kisvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 45%-a, középvállalkozások 

esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 35%-a. 

 

- a Közép-Magyarország régióban: 

• Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, 

Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, 

Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, 

Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, 

Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, 

Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, 

Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, 

Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, 

Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura,  



 

 

 

Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg 

és Zebegény településeken a mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 45%-a, középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható 

költségének maximum 40%-a, valamint Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken a mikro- és 

kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 30%-a, 

középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének maximum 25%-a. 

 

Pályázat célja: a program célja, hogy a KKV-k intenzív kapacitásbővítő és technológiai 

fejlesztésének támogatása által1 (mint például eszközvásárlás, ingatlan beruházás) elősegítse a 

szektor versenyképességének és termelékenységének növelését, amely során a vállalkozás az 

új technológia alkalmazása érdekében a munkavállalók képzettségi szintjét is növeli, ezáltal is 

elősegítve egy magasabb hozzáadott értékű termék létrehozását, amely egyúttal pozitívan hat a 

munkabérekre is, lehetővé téve azok tartós emelkedését.  

 

A program közvetett célja, hogy:  

a) a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján, az éves 10 %-os munkabér növelését 

szolgálja a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig  

b) a meglévő, valamint újonnan felvételre kerülő munkavállalók foglalkoztatása a két éves 

foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt  

c) segítse a pályázó által alkalmazott, illetve a felvételre kerülő munkavállalók képzését. Az új 

technológia elsajátításának (betanítás) díja a beszerzendő eszköz bekerülési értékének részét 

képzi.  

 

Támogatást igénylők köre: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség 

(EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k, 

amelyek:  

- gazdasági társaságnak minősülnek,  

- külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepe,  

- egyéni vállalkozó,  

- rendelkezik legalább egy lezárt teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,  

- induló beruházás támogatható  

 

Támogatható tevékenységek köre:  

1) A támogatás keretében új tárgyi eszközök és immateriális javak költségei számolhatók el.  

2) Az immateriális javak esetében a szellemi termékek körén belül csak a szabadalom, a 

használati minta, a védjegy, a szoftver és a know-how felhasználásának díja számolható el, 

amelyet a támogatásban részesült létesítményben használják fel.  

3) Új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint ezen ingatlanok 

rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban nevesített hozzájárulások 

számolhatóak el.  

4) Ingatlanvásárlás esetében nem lakás céljára szolgáló, üzleti tevékenység végzésére irányuló 

ingatlan (pl. üzlethelyiség, üzem, műhely, stb.) vételárának, illetve bérletének költsége 

támogatható. Nem támogatható olyan ingatlan vásárlása, amelynek a helyrajzi száma alatt nem 

található épület vagy épületrész, vagy épületnek minősülő építmény.  

 

 



 

 

Kötelező vállalások:  

1. A pályázó vállalja a technológiai fejlesztéssel érintett beruházás útján a bértömeg növelését, 

évente 10%-os béremelést hajt végre a beruházás befejezését követő harmadik üzleti év végéig.  

2. A pályázó vállalja, hogy a beruházással összhangban (saját forrásból és/vagy esetlegesen 

elérhető egyéb pályázat segítségével) szükség esetén biztosítja a munkavállalók képzését az 

alkalmazott technológia (megfelelő végzettség) magas színvonalú használata érdekében.  

3. A munkáltató vállalja, hogy a beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, technológiai 

fejlesztéseket, ingatlant a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 

harmadik üzleti év végéig folyamatosan fenntartja és működteti az adott régióban.  

4. A pályázónak vállalnia kell a beruházás megvalósítását követően a pályázat benyújtása előtti 

12 hónapban foglalkoztatott munkavállalója átlagos statisztikai állományi létszámára és az 

esetlegesen a beruházáshoz kapcsolódó létszámbővítés eredményeként felvett 

többletlétszámára együttesen vonatkozóan legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási 

kötelezettséget (az éves átlagos statisztikai állományi létszámot megtartva).  

 

 

Pályázatkészítés kapcsán további felvilágosításért forduljon !  

 

ProSmarts Solutions Kft 

Nemes Péter – senior tanácsadó 

peter.nemes@prosmarts.hu 

+36 20 263 6486  


