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Alapvető cél

Mikro-,
kisés
középvállalkozások
beruházásainak támogatása

kapacitásbővítő

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött
szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását
eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek
csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
A
kapacitásbővítés
során
a
korábbi
állapotnál
nagyobb
energiahatékonyságú rendszerek alkalmazása támogatott.
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások
•

Pályázók köre

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, vagy
magánszemély
tulajdonoson
keresztül
kapcsolódó
vállalkozása rendelkezik egy lezárt, teljes üzleti évvel.
b) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben
minimum 1 fő volt, vagy magánszemély tulajdonoson
keresztül kapcsolódó vállalkozása teljesíti ezt a feltételt.
c) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt
vezető
gazdasági
társaságok,
szövetkezetek,
egyéni
vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség
területén
székhellyel
és
Magyarországon
fiókteleppel
rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető
gazdasági társaságok fióktelepei,

Területi korlátozás

Közép-Magyarországi
támogathatóak.

Rendelkezésre álló
forrás

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 21 Mrd forint.
A támogatott pályázatok várható száma: 1000-2000 db

A támogatás mértéke

régióban

megvalósuló

projektek

nem

A támogatás összege: 5 – 25 millió Ft.
A támogatás mértéke: max. 35-50%
Megújuló energia termeléséhez nyújtott támogatás esetén: max. 45%.
Önállóan támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása

Támogatható
tevékenységek köre

Elszámolható
költségek

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása,
melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli
építmények
energiaigényének
fedezése
megújuló
energia
előállításával
b) Információs technológia-fejlesztés
c) Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó
webtárhely, honlapkészítés
A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településeken kizárólag
feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek!
Önállóan támogatható tevékenység esetén:
a) Új eszköz beszerzése:
- technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként min. nettó

100.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke, amely tartalmazza
a vételárat, a szállítás és üzembe helyezés, betanítás költségét is.
- eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új
szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben
alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy
kapacitásbővülést eredményez.
b) A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége:
- az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem,
napkollektor) beszerzésnek költsége.
c) Információs technológiafejlesztés:
- kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó, egyenként minimum
nettó 30.000 Ft értékű új hardver beszerzése (hardverek,
hálózati és telekommunikációs eszközök
- Szoftverbeszerzés (max. 15%)
Immateriális javak beszerzésének költsége:
- Az új és a meglévő berendezéshez kapcsolódó új szoftverek
beszerzésének költsége
- Domain név, a hozzá tartozó webtárhely (max. 30 000 Ft) és
honlapkészítés (max. 200.000 Ft)

Gazdálkodásra
vonatkozó feltételek

Nem pályázhat az a vállalkozás:
• Amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző
jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója
alapján negatív.
• Amelynek a saját tőkéje a jogszabályban rögzített jegyzett tőke
minimuma alá csökkent, a legutolsó lezárt teljes üzleti év éves
beszámolója alapján.
• Amely, nem teljesít legalább egy szempontot a tartalmi értékelési
kritériumokból, amennyiben a projekt nem a megfelelő TEÁOR szám
szerinti tevékenység fejlesztését célozza vagy a szabad vállalkozási
zónának nem minősülő településen valósul meg.
• Amely projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja
a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó
lezárt, teljes üzleti év árbevételének összegét.
A pályázónak az alábbiak közül valamely kötelezettséget vállalnia kell:
•

Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel: a projekt
fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó
árbevétel növekménye:
a) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év alatt
összesen eléri a támogatási összeget, VAGY

Kötelezettségvállalás

b) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második üzleti
év végére eléri az 5%-ot, VAGY
c) a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő két év
átlagában eléri az 5%-ot.
•

Projektidőszak

Honlapkészítés: A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal
nem rendelkező támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt
fizikai befejezéséig kialakítja a vállalkozás honlapját.

12 hónap

Kezelő szervezet

Nemzetgazdasági Minisztérium
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