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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 

3100 Salgótarján, Alkotmány út 11. Telefon: (32) 521-050, 

e-mail: foglalkoztatas.foosztaly@nograd.gov.hu;  

honlap: http://www.nograd.munka.hu  

VESZÉLYHELYZETI BÉRTÁMOGATÁS 
KUTATÁSFEJLESZTÉSI MUNKAHELY-
MEGŐRZÉS CÉLJÁBÓL 
A SZÉCHENYI 2020 PROGRAM KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ PROJEKT LEÍRÁSA: 

A kormány a COVID-19 járvány által okozott gazdasági problémák enyhítésére gazdasági mentőcsomagot 
hirdetett meg, amelynek keretében kiemelt figyelmet fordít a kutató-fejlesztő munkahelyek megőrzésére. 
A projekt célja a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszély-
helyzetben leépítéssel veszélyeztetett, érintett munkavállalók bértámogatása, a munkáltatók munkaerőmeg-
tartó képességének erősítése. A vállalkozások, foglalkoztatók, mint közvetett kedvezményezettek támogatása 
a munkavállalóik megtartásában, az egészségügyi válsághelyzethez kapcsolódóan a csoportos létszámleépí-
tés megelőzése érdekében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó hu-
mánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása. 
Bértámogatásban részesülhetnek azok a nem költségvetési szerv munkaadók, akik kutató-fejlesztő tevékeny-
séget (is) végeznek, és kutató-fejlesztő munkavállalót foglalkoztatnak vagy terveznek foglalkoztatni. A támo-
gatás nyújtásának feltételeit a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején meg-
valósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. 
(IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a módosításáról szóló 141/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet, a 2021. január 4-
től újraindított támogatás feltételeit a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet ide-
jén megvalósuló foglalkoztatásának támogatásáról szóló 693/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg. 

A projekt címe: Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munka-
helymegőrzés céljából 

Az operatív program megnevezése: Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
(GINOP), Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program (VEKOP). Nógrád megyében: GINOP 

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.3.16-VEKOP-20-2020-00001 

A Nógrád Megyei Kormányhivatal projektben 
betöltött szerepe: 

Konzorciumi tag 

Konzorciumvezető (főkedvezményezett): Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Konzorciumi tagok (megvalósítók): A megyei/fővárosi kormányhivatalok (az állami foglalkoz-
tatási szervként eljáró kormányhivatalok foglalkoztatási 
feladatokat ellátó főosztályai) 

A projekt forrását társfinanszírozásban 
biztosítja: 

Az Európai Szociális Alap (ESZA), 
Magyarország költségvetése 

A projekt teljes forrása: GINOP: 10,26 milliárd Ft; VEKOP: 18,96 milliárd Ft 

A Nógrád megyében rendelkezésre álló forrás: 186 259 323 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A támogatásban részesülők létszáma 
Nógrád megyében: 

285 fő 

A megvalósítás időtartama: 2020. április 15. – 2022. május 31. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

A projekt támogatási konstrukcióinak dokumentumai a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat  
honlapján érhetők el:  
https://nfsz.munka.hu/cikk/1357/Kutatok_es_fejlesztok_innovacios_bertamogatasa 
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