Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak támogatására
NFA-2013-KKV
Pályázat célja: KKV-k fejlődésének elősegítése, piaci pozíciójuk megerősítése,
versenyképességük növelése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások
támogatás
Keretösszeg: 10 milliárd Ft
Pályázók köre:
- KKV-k
Pályázat benyújtása:
- a beruházás helye szerinti munkaügyi központ részére 2013.02.14-04.05. között postai
úton
Döntés a támogatásról: 2013. május 30-ig
Nem vehet részt:
- felszámolás, csőd és végelszámolás alatt álló vállalkozás
- beruházását megkezdte
- lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása van
- NFA foglalkoztatási alaprészéből korábbi években igénybevett támogatásból adódó
kötelezettségeivel még nem számolt el
- Megelőző 3 évben a pályázatban megjelölt beruházáshoz munkahelyteremtő
beruházási támogatásban részesült
- Nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak
- A pályázat benyújtását megelőző félévben csoportos létszámcsökkentést hajtott végre
Pályázni olyan beruházással lehet az ország bármely településéről, ha a pályázó
-

-

beruházásban érintett telephelye a cégnyilvántartásban, egyéni vállalkozók esetében az
egyéni
vállalkozók
egységes
nyilvántartásában/vállalkozói
igazolványban
telephelyként bejegyezve szerepel
beruházása eredményeként tervezett új, vagy bővítésre kerülő tevékenység a
tevékenységei között szerepel,
a beruházást legkésőbb 2013. november 30-ig befejezi (a támogatás kifizetésére
vonatkozó elszámolást benyújtja)
a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben
foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet
építési beruházás: rendelkezik elvi hatósági engedéllyel
üzleti tervében kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét, a tervezett
foglalkoztatás megalapozottságát, a beruházás finanszírozási hátterét

-

-

•

-

meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika,
technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát
a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat beruházás befejezésétől
(üzembe helyezés időpontjától) számított 3 évig - folyamatosan fenntartja és
működteti az érintett régióban
a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett létszámbővítést
megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen
a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve
legalább 2 éves - folyamatos (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva)
foglalkoztatási kötelezettséget vállal
a beruházás nettó bekerülési költségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja
a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésének dátumától számított
legalább 3 évig, továbbá az azt követő záróbeszámoló elfogadásának, jóváhagyásának
napjáig tartó időtartamra - megfelelő fedezetet ajánl fel /Amennyiben a vállalkozás a
pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes naptári éven keresztül folyamatosan
működött, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó
esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra
felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén
nem köteles fedezetet felajánlani (ez a feltétel tehát a 2011. január 1-jén már
működött vállalkozásokra vonatkozik). Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot
meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre
vonatkozik., rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal
(ezzel legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig rendelkezésre kell állnia, a
pályázatban erről nyilatkozni szükséges), amely lehet az odaítélt támogatás
összegének
 120 %-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosító
szervezet, pénzintézet által biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény, vagy
 150 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan,
vagy
 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő, forgalomképes és nem lakás
céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan
bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és
maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre (műszaki
berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések) alapított ingó zálogjog (a
munkaügyi központtal történő egyeztetés szerint), valamint
a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén
kötelezettséget vállal arra, hogy
 a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a
pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy
 a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek
figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg,

-

-

a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik,
hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja
a hiányzó forrást,
a támogatás felhasználása során vállalja a közbeszerzésre vonatkozó jogszabály és
ebből adódó kötelezettség betartását, amennyiben közbeszerzés a fejlesztését érinti,
a beruházás befejezését követően - a beszerzési értéktől függetlenül - a mérlegében
nyilvántartja, aktiválja a megvalósított fejlesztést, a támogatásból beszerzett tárgyi
eszközöket és immateriális javakat.

Elszámolható költségek:
- új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések
- immateriális javak közül: találmány, szabadalom, licenc, know-how
- Tárgyi eszközök: 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 vehetők figyelembe
- Más építési költségek nem számolhatók el!
- Immateriális javakhoz csak akkor nyújtható támogatás, ha harmadik féltől vásárolják,
min. 3 évig a támogatásban részesülő létesítményben használják,
eszköznyilvántartásba veszik. Beszerzésének értéke nem haladhatja meg az eszközök
bekerülési értékének 25%-át.
Nem elszámolható költségek:
- szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz
- ingatlan, földterület vásárlása
- gépjárművek bekerülési értéke
- szállítási ágazatban szállító berendezések
- bérleti díjak, lízing
- korábban használatba vett tárgyi eszköz
- a munkaügyi központ által megküldött írásbeli tájékoztatás átvételét
megelőzően felmerült költségek
Nem nyújtható támogatás:
- nagyberuházáshoz
- acélipari tevékenységhez
- hajóépítési ágazatban
- szénbányászathoz
- halászati tevékenység
- mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez
- mezőgazdasági termékek feldolgozásához
- nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére
Támogatás mértéke: vissza nem térítendő
- Alaptámogatásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,5 millió Ft/új
munkahely
- Kiegészítő támogatásra is lehet pályázni, külön-külön ill. halmozottan

a.)
b.)
c.)
d.)
e.)

Beruházás hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósul meg – új
munkahelyenként 200 ezer Ft
Beruházás leghátrányosabb kistérségekben, településeken valósul meg – 300
ezer Ft/ új munkahely
Munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában lévő kiközvetített álláskeresők
foglalkoztatása esetén – 500 ezer Ft/új munkahely
Roma munkavállaló foglalkoztatása esetén – 300 ezer Ft/új munkahely
Szabad vállalkozói zónában valósul meg a beruházás – 400 ezer Ft/ új
munkahely

Beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrányos/leghátrányosabb helyzetű
kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz legfeljebb 240 millió Ft támogatás
igényelhető.
A projektenkénti támogatás összege a legalább 250 új munkahelyet eredményező beruházás
esetén legfeljebb további 100 millió Ft-tal növelhető.
Támogatás számításának alapja:
A beruházás levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összes költsége. A támogatás
csak abban az esetben igényelhető a beruházás ÁFA-t is tartalmazó összköltsége után, ha a
támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs
ÁFA visszaigénylési jogosultsága.
Beruházás megkezdése:
Csak a munkaügyi központ írásos értesítésének átvételét követő naptól a pályázó saját
kockázatára megkezdheti!
Előleg:
- különösen indokolt esetben egy alkalommal igényelhető (már a pályázat benyújtásakor
jelezni kell)
- összege: max. a megítélt támogatás 20%-a
Pályázathoz csatolandó dokumentumok
1. Tartalomjegyzék.
2. A beruházásban érintett telephelyre vonatkozó telepengedély (vagy bejelentéshez
kötött tevékenység esetén hatósági nyilvántartás) működési engedély, bérelt telephely
esetén a fenntartási kötelezettség végéig szóló bérleti szerződés másolata.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról intézkedő 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 72. § (8) bekezdése szerint a támogatási igény elbírálásához
elektronikus tulajdoni lap másolatot kell felhasználni, amelynek költségét a támogatási
igény benyújtójának kell viselnie.
3. Építési beruházás esetén elvi hatósági engedély, a pályázat tartalmától függően, más
jogszabály előírása miatt szükséges elvi hatósági engedély (pl. környezetvédelmi)
másolata. A jogerős hatósági engedély(ek) benyújtása a hatósági szerződés
megkötésének elengedhetetlen feltétele.

4. Építési beruházás esetén előzetes költségvetés és kivitelezői árajánlat(ok), valamint
gépek, berendezések, felszerelések, immateriális javak vásárlása esetén eredeti és
cégszerűen aláírt árajánlat(ok) és azok listája. Az eszközök listáját a hatósági
szerződés 1. sz. melléklete alapján is el kell készíteni.
5. A pályázatban megjelölt saját forrás összegének és formájának rendelkezésre állásáról
számlavezető pénzintézet igazolása és/vagy hitel esetén erről szóló szerződés
6. Amennyiben a saját forrás és az állami támogatás(ok) együttes összegén kívül a
beruházáshoz bankhitelt kíván igénybe venni (amelyet az 1. sz. adatlap 7. pontjában
lévő táblázatban fel kell tüntetni), a hitelt nyújtó pénzintézet hitelígérvénye.
7. A számlavezető pénzintézet(ek) igazolása arról, hogy a pályázó nála folyószámlá(ka)t
vezet.
8. A pályázat benyújtásakor a 2011. évi végleges és a 2012. évi előzetes vagy végleges
mérlegbeszámoló másolata, egyéni vállalkozó esetében - ha ezekkel nem rendelkezik a személyi jövedelemadó bevallás másolata. Akik fedezetkedvezményt kérnek, az
utolsó két évre vonatkozó mérlegbeszámoló (egyéni vállalkozónál 2 évre vonatkozó
SZJA bevallás) szükséges. A partnervállalkozással és kapcsolt vállalkozással
rendelkező vállalkozások esetében a mérlegbeszámolókat konszolidált formában kell
benyújtani.
9. Amennyiben roma álláskereső foglalkoztatását tervezi a pályázó: A munkaügyi
kirendeltségeken nyilvántartásban lévő álláskeresők felvételére a helyi roma
nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma
civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlása a foglalkoztatásra vállalkozó
cég/egyéni vállalkozó felé.

