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A konstrukció célja 
A pályázat célja, hogy a közép- és nagyvállalatokat a koronavírus-járvány 
következtében a gazdaság számára szükséges beruházásokra ösztönözze. 
 
 
Támogatást igénylők köre 
 
Közép- vagy nagyvállalkozás formájában működőgazdasági társaság vehet részt, 
amelynek a bázislétszáma eléri a 50 főt. 
 
Támogatható tevékenységek a magasabb hozzáadott értékű feldolgozóipari 
tevékenység támogatása, nem kizárólagosan: 

• Italgyártás (teáor 11) 
• Vegyi anyag, termék gyártása (teáor 20) 
• Számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása (teáor 26) 
• Villamos berendezés gyártása (teáor 27) 
• Gép, gépi berendezés gyártása (teáor 28) 
• Járműgyártás (teáor 29-30) 
• Gyógyszergyártás (teáor 21) 
• Orvosi eszköz gyártása (teáor 325) 

 
 
Támogatható tevékenységek: 

• Tárgyi eszköz beszerzés 

• Ingatlan beruházás 

• Ingatlan vásárlás (telek max. az összköltég 25%-a lehet) 
 
Pályázati feltétel 
Igazolni szükséges, hogy a koronavírus-járvány miatt, azzal ok-okozati 
összefüggésben az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke legalább 
25%-kal visszaesett 2019 azonos időszakához képest. 
 
A projekt területi korlátozása 
Ország bármely területén van lehetőség pályázni. 
 
A támogatás összege 
A támogatás maximális mértéke: 1.800.000 EUR, összeszámítottan a korábban 
esetlegesen kapott átmeneti támogatással. 
 
Beruházás összege: 
Min. 2 millió EUR értékű beruházás megvalósítása 2022. december 31-ig 
 
 
 
 



 

A támogatás maximális mértéke 
 
A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 20-33%-a, 
megyénként eltérően: 
 
33% 
Nógrád megye 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
Békés megye 
Jász-Nagykun-Szolnok megye 
Somogy megye 
Baranya megye 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
 
 
 
 
 
 

20% 
Hajdú-Bihar megye 
Csongrád-Csanád megye 
Zala megye 
Veszprém megye 
Tolna megye 
Heves megye 
Pest megye 
Bács-Kiskun megye 
Vas megye 
Fejér megye 
Komárom-Esztergom megye 
Győr-Moson-Sopron megye 
Budapest 

 
Vállalások: 

• Meglévő munkahelyek megtartása 

• Legalább 25 új munkahely létrehozása vagy 

• A vállalat árbevételének és/vagy bértömegének 15%-os növelése 
 
 
Fenntartási időszak: a beruházás befejezésétől számított 2 üzleti év 
 
 
Biztosítékok:  
 
Előfinanszírozás esetén: a támogatás 120%-ára vonatkozó bankgarancia és 
beszedési megbízás 
 
Utófinanszírozás esetén: a támogatás 120%-ára vonatkozó bankgarancia / készfizető 
kezesség / jelzálog és beszedési megbízás 
 
Beadási határidő: 2021. szeptember 30. 
 
Cégünknél a konzultációval egybekötött pályázati előminősítés díjmentes, mely 
vonatkozik a pályázat alapját képező visszaesés igazolásának és egyéb 
kapcsolódó adókedvezmények elemzésére is! 
 
 
További információ: 
 
Farkas Tamás mobil: +36 70 381 05 30 
okl. közgazdász, adótanácsadó e-mail: farkas.tamas@eccconsulting.hu 

mailto:farkas.tamas@eccconsulting.hu

