Tájékoztató az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére,
hatékonyságának növelésére irányuló támogatás
igénylésének feltételeiről
Támogatható
tevékenységek

Technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek finanszírozása, mely által a vállalkozások
hatékonysága, termelékenysége javul:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése
meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel
termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások
információs technológia-fejlesztés
új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások
kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és
védelmének költsége
immateriális javak, különösen a hatékonyság növelését szolgáló szoftverek
beszerzése
a támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költség az
elszámolható költség max 5%-ig
a beruházás - menedzsment képzésen való részvétel költsége
a 3. és 5. pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás
a 3. és 5. pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás

A fentiek vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a
technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.
Támogatottak köre

Kis- és középvállalkozások amelyek:






Támogatás formája és
mértéke
Fenntartási időszak
Önerő




Legalább három lezárt üzleti évvel rendelkeznek,
TEÁOR szám szerinti 41.10 – 43.99 közötti, valamint a 71.11; 71.12;
71.20
tevékenységhez kell kapcsolódnia
éves átlagos statisztikai létszáma 10 és 249 fő között van, és a legalább 10 fős létszámot a
fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének
időpontjától számított legalább öt évig fenntartja
az utolsó lezárt üzleti év gazdálkodási adatai szerint a teljes munkaidőben alkalmazásban
állók havi bruttó átlagkeresete a 227.524 forintot eléri.
Vissza nem térítendő támogatás: minimum 25 millió Ft – maximum 400 millió Ft
(100%-os támogatás csak a „de minimis” támogatások esetében nyújtható.)
5 év
Legalább a projekt elszámolható összköltségének a 10%-a.
(kivéve „de minimis” támogatás esetén – ott 0%)

Projekt időtartama

projektzárás határideje legkésőbb 2019. december 31.

Területi korlátozás

Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel kell rendelkeznie

Tervezett benyújtás

2018. október 15- 2018. november 05-ig

Előleg

Maximális előleg mértéke a megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a

