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Alapvető cél

Mikro-,
kisés
középvállalkozások
kapacitásbővítő
beruházásainak
támogatása
kombinált
hiteltermék
keretében_TERVEZET
Cél, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi
eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes
biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül
a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák
területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó
KKV-k kapacitásbővítő beruházásait.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások
kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
szövetkezetek, amelyek
a) rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes üzleti évvel
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt.
c) Árbevétele, vagy adóalapba beszámítandó bevétele a
legutolsó lezárt teljes üzleti évben minimum 15 Millió Ft
volt.
Feldolgozóipari tevékenység fejlesztése esetén, és SZVZ településen
megvalósuló egyéb fejlesztések.
•

Pályázók köre

Területi korlátozás

Közép-Magyarországi
támogathatóak.

régióban

megvalósuló

projektek

nem

Gazdálkodásra
vonatkozó feltételek

Nem pályázhat az a vállalkozás:
• amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
• amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó
lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a
törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
• amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az
elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van
folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
• amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó
lezárt üzleti év beszámoló szerinti árbevétel összege, vagy EV-k
esetében az adóalapba beszámított bevétele 15 millió Ft alatti,
A pályázónak az alábbiak közül valamely kötelezettséget vállalnia kell:

Kötelezettségvállalás

Rendelkezésre álló
forrás

•

A projekt eredményeinek fenntartása a fenntartási időszakban – 3 év

•

Adatszolgálgatás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 112,5 Mrd forint
(vissza nem térítendő: 37,5; kölcsön: 75 Mrd Ft).
A támogatott pályázatok várható száma: 2500-5000 db
A vissza nem térítendő támogatás összege: 5 – 50 millió Ft.
Igényelhető kölcsön összege: 10 - 145 millió Ft
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: max. 30%

A támogatás mértéke

A kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő
támogatás összegét.
A projekt elszámolható összköltsége max. 300 M Ft, de nem haladhatja
meg a legutolsó lezárt teljes üzleti év árbevételének kétszeresét.

Önállóan támogatható tevékenységek:
• fejlesztendő tevékenység végzéséhez
beszerzése

Támogatható
tevékenységek köre

szükséges,

új

eszköz

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
• termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület
építése, illetve a termelő és szolgáltató tevékenységekhez
kapcsolódó, meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése,
felújítása, épületgépészeti beruházások végrehajtása
• Információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és
szoftverek (hardver, szoftver)
• új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási knowhow beszerzések
• kötelező
tájékoztatáshoz
és
nyilvánossághoz
kapcsolódó
tevékenységek
I.
II.
•
•
•

Elszámolható
költségek

Terület-előkészítési költség (max. 2%)
Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter
Átalakítás, bővítés, korszerűsítés költségei
Új építés
Telekhatáron belüli infrastrukturális beruházások (ivó-, ipari- és tűzivíz hálózat és tárolók, korszerű tűzvédelmi hálózat; őrző-védelmi
hálózat;elektromos hálózat, stb.)
[Új épület építése, illetve meglévő épületek átalakítása, bővítése,
korszerűsítése, felújítása, épületgépészeti beruházások összesen: max.
80%]
III. Eszközbeszerzések költségei
• új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök bekerülési
értéke, ideértve a megújuló energiatermelő rendszerek és a hozzájuk
kapcsolódó berendezések, felszerelések költségét is (100.000 Ft
érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő
eszköz tartozéka),
• az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő
berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő
gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez
• információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó,
egyenként
minimum nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése
• közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök, hálózati
eszközök és telekommunikációs eszközök beszerzési költségei
IV. Immateriális javak beszerzése
• Információs
technológiafejlesztéshez
kapcsolódó
szoftverek
beszerzése:
• termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek,
alapszoftverek
beszerzése
és
a
beszerzéshez
kapcsolódó
szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások
•

az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó immateriális javak (gyártási
licenc, gyártási know-how) költségei (max. 10%)

•

testreszabás költségei,

betanítás
költsége
(közvetlenül
a
beszerzett
szoftverhez
kapcsolódva).
A kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége (max. 0,5%)
•

Kezelő szervezet

Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Operatív Programokért Felelős Helyettes
Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684.

Beadási határidő

2016. november 2. – 2018. november 2.

Forrás: pályázati felhívás tervezete (www.palyazat.gov.hu); 2015.09.07.

1. sz. függelék: Kölcsön Kondíciói
Pénzügyi termék típusa:
Devizanem:
Kamat
Kezelési költség
Rendelkezésre tartási
Előtörlesztési díj
Késedelmi kamat
A Kedvezményezett által
kezdeményezett
szerződésmódosítás díja

Egyéb költségek

A kölcsön futamideje

Rendelkezésre tartási idő:
Türelmi idő:

A Kölcsön kondíciói
kedvezményes kamatozású kölcsön
HUF
2% / év
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
Nem kerül felszámításra.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:48 §ában meghatározott mértékű késedelmi kamat
Fennálló Kölcsönösszeg 1,5%-a, de minimum 50.000 Ft

A hitelkérelem bírálatával, a Kölcsönszerződés megkötésével és az
MFB Zrt. által kezdeményezett módosításával, valamint a Kölcsön
folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az,
amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).
A
Végső
Kedvezményezett
által
kezdeményezett
szerződésmódosítás díja, valamint a követelésbehajtás költségei
felszámíthatók.
A Kölcsön a Végső Kedvezményezett által bármikor előtörleszthető
anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek,
költségeinek növekedését eredményezné.
a.) új ingatlan Beruházás, felújítás esetén a Szerződéskötéstől
b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől
számított maximum 5 év,
c.) új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti
amortizációjának végéig, de max. a szerződéskötéstől számított 15
év.
A feltüntetett futamidők a lehetséges türelmi és/vagy
rendelkezésre tartási időt is tartalmazzák.
A fenti eszközök kombinációja esetén a futamidőt a leghosszabb
amortizációs idővel rendelkező eszközhöz tartozó maximális
futamidőhöz mérten szükséges meghatározni.
A projekt fizikai befejezésétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem
lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított
legfeljebb 30 hónap.
A rendelkezésre tartás végétől számított max. 6 hónap, de max. a
Szerződéskötéstől számított 36 hónap.

