Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás
2011.
A támogatás célja
Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások
megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó, gazdaságon kívül
végzett tevékenységre.
Tervezett tevékenység esetén, legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor szerepelnie kell a
tevékenyégnek a mikrovállalkozás bejelentett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél
esetén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenységnek kell lennie.
Elszámolható kiadásnak minősül:
a) a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök;
b) A gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a
fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása;
c) A gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű
infrastruktúra-fejlesztés;
d) a 2. mellékletben meghatározott minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány
bevezetése;
e) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások (ld 1. számú melléklet);
f) Elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét közvetlenül szolgáló szoftver
licencek ellenértéke.
A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban szereplő gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására
rendelkezésre álló időszak első napját megelőző napon hatályos Gépkatalógusban szereplő
referenciaárat;
b) az Építési Normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában
az elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját
megelőző napon hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.
Nem igényelhető támogatás
a) motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármű vagy motorral hajtott sporteszköz
beszerzésére, és ezen eszközök tárolását, javítását, forgalmazását érintő beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben
meghatározott vontató, nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármű
fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termőföld és ingatlan vásárlásához,

d) ingatlan bérleti díjához,
e) élő állat vásárlásához.
A támogatás jellege, mértéke
A támogatás mértéke:
a) hátrányos helyzetű területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 65%-a,
de legfeljebb 35 000 000 Ft;
b) egyéb területen megvalósuló fejlesztés esetén az összes elszámolható kiadás 60%-a, de legfeljebb
35 000 000 Ft.
c) A 2. melléklet szerinti ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésre legfeljebb 10
000 000 Ft támogatás igényelhető.
d) A 2. melléklet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére
legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás igényelhető.
A támogatás minimum összege 1 000 000 Ft.
A támogatás igénybevételének feltételei
a) működő mikrovállalkozás,
b) induló mikrovállalkozás,
c) természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem
benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét,
amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.
Nem támogatható a már működő mikrovállalkozás fejlesztése, amely vállalkozás árbevételének
legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenyégből származik.
A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet 2011-től évente június 15. és július 15. között lehet benyújtani a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz.
Amennyiben bármilyen kérdése van, szívesen állok rendelkezésére a lenti elérhetőségeken.
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1. számú melléklet
Főcsoport
72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

Alcsoport

%
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72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.3 Adatfeldolgozás
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73.10.13.0 Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés
73.10.14.0 Agrártudományi kutatás, fejlesztés
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73.20.12.0 Közgazdasági-tudományi kutatás
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74.11.15.0 Jogi dokumentálás
74.11.17.0 Egyéb jogi szolgáltatás
74.12.30.0 Adótanácsadás
74.13 Piac-, közvéleménykutatás
74.14.11.0 Általános üzletviteli tanácsadás
74.14.12.0 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás
74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás
74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás
74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás
74.14.17.0 Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás
74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti
tanácsadás
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74.20.2 Építészeti szolgáltatás
74.20.3 Műszaki szakértés, tanácsadás
74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás
74.20.5 Település-, tájrendezés, -tervezés
74.20.6 Építési projekt vezetése
74.20.71.0 Földtani szakértés
74.20.72.0 Földtani vizsgálat
74.20.73.0 Földmérés, térképészet
74.20.75.0 Nem mérnöki műszaki tanácsadás
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74.30.11 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
74.30.12 Fizikai tulajdonság elemzése

6%
6%

6 000 000
6 000 000

74.30.13 Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése

6%

6 000 000

74.40.12.0 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
74.40.13.0 Egyéb hirdetési szolgáltatás
74.40.20.0 Reklámfelület, -idő eladása

2%
2%
2%

2 000 000
2 000 000
2 000 000

74.87.14.0 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
74.87.16.1 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási,
erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási,
vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési
szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

6%

6 000 000

6%

6 000 000

74.87.16.5 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés
92.52.11.1. Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség
védelme

6%

6 000 000

12%

6 000 000

73.1 Műszaki kutatás, fejlesztés

73.2 Humán kutatás, fejlesztés
74.1 Jogi, gazdasági tevékenység

74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés

74.4 Hirdetés

74.8 Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági
szolgáltatás

2. melléklet a 33/2011. (IV. 28.) VM rendelethez
Kiadásként elszámolható ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, valamint
minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése
1. Ingatlanhoz kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:
Telekhatáron belüli és/vagy a fejlesztéssel érintett telekkel szervesen összefüggő, a fejlesztés céljához
kapcsolódó infrastrukturális beruházások:
1. ivó- és ipari vízellátás saját kúttal, vagy hálózatra csatlakozással, és a hozzá kapcsolódó elosztó és
egyéb berendezések kiépítése;
2. tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;
3. földgázvezeték, távhővezeték, és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések kiépítése;
4. elektromos hálózatra csatlakozás kiépítése és a hozzá kapcsolódó elosztó és egyéb berendezések
kiépítése;
5. eső- és szennyvízelvezetés, eső- és szennyvízgyűjtők kiépítése;
6. egyedi szennyvíztisztító kisberendezések kiépítése;
7. szelektív hulladékgyűjtők és tárolók kiépítése;
8. a külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése;
9. út és parkoló építés;
10. vagyonvédelmi elektronikai rendszer kiépítése;
11. fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat hasznosító gépek és berendezések és
kiépítésük (melegvíz, fűtés és elektromos áram előállítása és felhasználására céljából).
2. Minőség- és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése:
1. ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
2. ISO 14001 követelményeknek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és
tanúsíttatása;
3. ISOTS 16949; QS 9000, VDA6 járműipari beszállítói követelményeknek megfelelő rendszer
bevezetése és tanúsíttatása;
4. AQAP 2110/2120 szerinti NATO beszállítói követelményeknek megfelelő minőségirányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
5. ISO 13485 szabvány előírása szerinti speciális orvostechnikai többletkövetelményeket tartalmazó
minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
6. MSZ 28001 (OHSAS 18001) szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer
bevezetése és tanúsítása;
7. ISO 27001:2005, informatikai biztonsági menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási
rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
8. ISO/IEC 15408:1999 (Common Criteria 2.1) informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó
menedzsment követelményeknek megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;

9. BS 15000:2000 (ITIL) informatikai szolgáltatás menedzsment követelményeknek megfelelő
irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
10. COBIT3 informatikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódó menedzsment követelményeknek
megfelelő irányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása;
11. ISO/IEC 17025 szerinti vizsgáló és kalibráló laboratóriumi rendszer akkreditálása;
12. TAPA FSRHigh-tech rakományok szállításával, raktározásával kapcsolatos biztonsági előírások
teljesítésének megfelelő irányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása;
13. ISO/PAS 28000 ellátási lánc biztonságtechnikai irányítási rendszer bevezetése, auditálása és
tanúsíttatása;
14. TickIT szoftvertermékek kifejlesztésének, terjesztésének, adatbázisok üzemeltetésnek és
tájékoztatási szolgáltatások minőségirányító rendszerének bevezetése, auditálása és tanúsíttatása;
15. BS 7799–2/ISO 17799 szabvány előírásai szerinti információvédelmi irányítási rendszer
bevezetése és tanúsíttatása;
16. élelmiszer-biztonsági rendszer szabványok (BRC, EFSIS, IFS, ISO 22000 HACCP) bevezetése és
tanúsíttatása;
17. EMAS minőségirányítási rendszerbevezetése és tanúsíttatása.

