Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatása
(NFA-2018-KKV)
A pályázatok benyújtása 2018. július 23-tól 2018. szeptember 10-ig lehetséges.
Pályázók köre:
 gazdasági társaságok, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei,
 szövetkezetek,
 egyéni vállalkozók,
Méret:
 Mikro-, kis-, középvállalkozásnak minősülő vállalkozások
Biztosíték:
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:
 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy – megfelelő
referenciával rendelkező – pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya
csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.
A biztosítékot legalább a fenntartási kötelezettség végét követő 60 napig tartó időtartamra
biztosítania kell.
Támogatható tevékenységek köre
 új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, beszerzése
 az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how
beszerzése
 ingatlanvásárlás: kizárólag, - nem lakás céljára szolgáló - üzleti tevékenység végzésére
irányuló ingatlan (üzlethelyiség) vételárának, illetve bérletének költsége
támogatható.
 az új épület, épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek, valamint
 ezen ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő, jogszabályban
nevesített (víz- és csatornahasználati, villamos-fejlesztési, gázelosztó vezetékre
vonatkozó hálózatfejlesztési) hozzájárulások.
A fentieken túl más építési költség nem számolható el.
Támogatás mértéke:
Csekély összegű támogatás esetében: max. 75%
Regionális beruházási támogatás esetében: max. 25-50%
A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások
beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10
százalékponttal növelhetők.
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Támogatás összege:
Alaptámogatás: nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új munkahely.
Kiegészítő támogatások (alaptámogatáson felül):
1. amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért
felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső
foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft,
2. a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős
szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső
foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban
kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új
munkahelyenként 1,5 millió Ft,
3. amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja, új
munkahelyenként 1,5 millió Ft,
4. amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett járásban
vagy településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft

Amennyiben a pályázat felkeltette figyelmét keresse vállalkozásunk
pályázati tanácsadóját elérhetőségein!

Tanácsadónk elérhetőségei a következőek:
Papp Viktor
Mobil: +36 (20) 365-3385
e-mail: papp.viktor@psprodukt.hu
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