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Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
Beadási határidő

Támogatási
intenzitás

Támogatás
összege

2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Észak- Magyarország
(Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád
megyék)
Észak-Alföld
(Jász-Nagykun-Szolnok,
Hajdú-Bihar,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék)
Dél-Alföld
(Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék)
Dél-Dunántúl
(Somogy, Tolna, Baranya megyék)
Közép-Dunántúl
(Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom
megyék)
Nyugat-Dunántúl
(Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron megyék)
Megújuló energia termeléséhez nyújtott
beruházási támogatás esetén minden fenti
területen

Mikro- és
kisvállalat

Középvállalat

50%

50%

50%

45%

45%

35%

45%

35%

5-25 millió forint


Jogosultak



Mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül
kapcsolódó
vállalkozása
rendelkezik
legalább
egy
lezárt
(beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő)
üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele;
 amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező
tulajdonos vállalkozás vagy magánszemély tulajdonoson keresztül
kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a
támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti
évben minimum 1 fő volt;
 amelyek 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.
Jogi forma szerint:
 kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 szövetkezetek

Csak Budapest és Pest megyén kívüli beruházás támogatható!
Területi
korlátozás

A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre
kerülnie. A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a
támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
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 Önállóan támogatható
 Új eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és
kapacitások kialakítása – kötelező projektelem (technológiai
korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft
értékű eszközök beszerzése, illetve az eszközök felszerszámozásához az
új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben
alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy
kapacitásbővülést eredményez).
Támogatható
 Önállóan nem támogatható
tevékenységek,
 A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához
elszámolható
kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége (pl.: napelem,
költségek
napkollektor).
 Információs technológia-fejlesztés: közvetlenül a projekthez
rendelhető hardvereszközök, hálózati eszközök, telekommunikációs
eszközök
beszerzési
költségei,
illetve
az
információs
technológiafejlesztéshez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének
költsége. (a projekt összköltségének max. 15%-a)
 Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó
webtárhely, honlapkészítés.
 A szabad vállalkozási zónának nem minősülő településen megvalósuló
beruházások esetében kizárólag a csatolt mellékletben szereplő TEÁOR szám
szerinti feldolgozóipari tevékenységek fejleszthetőek;
 Kizárólag a csatolt mellékletében szereplő VTSZ szám listán szereplő VTSZ
számok alá tartozó eszközök beszerzésének költsége támogatható;
 A projekt elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem
benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétel
összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított
bevételt. (egy teljes (365 napos), lezárt üzleti évvel nem rendelkező
vállalkozások esetében ez a pont nem releváns);
 Amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül;
 Amely vállalkozás fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával,
Kizáró okok
feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul;
 Amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 05.10-09.90, 12.00, 19.10-20, 24.10,
30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos
beruházásokra irányul;
 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által
indított végrehajtási eljárás van folyamatban a pályázóval szemben a
támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
 Amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul;
 Amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú
mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges
termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul;
 Amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
 Éves nettó árbevétel
A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók
esetében az adóalapba beszámított bevétel) növekménye a projekt fizikai
Vállalási feltételek
befejezési évét közvetlenül követő két év alatt összesen eléri a támogatási
összeget vagy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő második
üzleti év végére eléri az 5%-ot vagy a projekt fizikai befejezési évét
közvetlenül követő két év átlagában eléri az 5%-ot.
 Honlapkészítés
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A támogatási kérelem benyújtásakor honlappal nem rendelkező támogatást
igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt fizikai befejezéséig kialakítja a
vállalkozás honlapját.
A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon saját felelősségére
megkezdhető.
Megkezdettség

Projekt
megvalósítási
ideje
Előleg

Finanszírozás

A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló
megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla,
előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének
dátuma nem lehet korábbi a támogatási kérelem benyújtását követő napnál.
12 hónap
50 %, de maximum 12,5 millió Ft
 Beruházáshoz és gép/eszköz beszerzéshez az idei évben is igényelhető a
Növekedési Hitelprogram forint alapú fix 2,5%- és euró alapú akár fix
kb 1% évi kamatozású hitel.
 Megfelelő gép esetében nem szükséges plusz fedezet bevonása.
 Megnyert támogatás előfinanszírozásához és az önerő kiegészítéséhez is
igényelhető hitel.

